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រដឋធមមនុញញ   រដឋធមមនុញញៃនរពះរជណចរកកមពុជ 

រកមរពហមទណឌ    រកមរពហមទណឌ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ 

រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ   រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ 

ចបប់អុ៊នតក់ បទបញញតតិសតីពីរបព័នធតុលករ ចបប់រពហមទណឌ និងនីតិវធីិរពហមទណឌ
សរមប់អនុវតតេនរបេទសកមពុជកនុងសម័យអនតរកល(១៩៩២) 

តុលកររកងុភនំេពញ  សលដំបូងរជធនីភនំេពញ 

តុលករេខតតកណត ល  សលដំបូងេខតតកណត ល 

គេរមង   គេរមងសេងកតករណ៍សវនករៃនមជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ 

របយករណ៍ទី១  របយករណ៍របចំឆមសទី១ េចញផសយែខកកកដ ឆន ំ២០១០ 

របយករណ៍ទី២  របយករណ៍របចំឆមសទី២ េចញផសយែខមីន ឆន ំ២០១១ 

អំឡុងរបយករណ៍ទី១ អំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១ចប់ពីៃថងទី១០ែខសីហរ ហូតដល់ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០០៩ 

អំឡុងរបយករណ៍ទី២ អំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២ ចប់ពីៃថងទី១ ែខមករ រហូតដល់ 
ៃថងទី៣០ ែខមិថុន ឆន ំ២០១០ 

មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ រកមុករងរសេងកតករណ៍សវនករៃនមជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ 

តរងសេងកតករណ៍សវនករ 
តរងសេងកតករណ៍េរបេដយមរនតីសេងកតករណ៍សវនករេដមបកីត់
រតទិននន័យេនេពលសេងកតសវនករ 

េសចកតីែណនំ ជួយមរនតីសេងកតករណ៍សវនករៃនមជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ
ឱយយល់ពីសំណួរនីមួយៗេនកនុងតរងសេងកតករណ៍សវនករ 

រកមសីលធម៌ ឯកសរសេងខបសតីពីកតពវកិចចមិនេរជៀតែរជកមិនលំេអៀងនិងរកសករ
សំងត់ែដលតំរវូេអយមរនតីសេងកតករណ៍សវនករេគរពតម 

របព័នធរគប់រគងទិននន័យ ជរបព័នធែដលមជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជេរបសំរមប់រកសទិននន័យ 
ែដលបនកត់រតេនេលតរងសេងកតករណ៍សវនករ។ 
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គេរមងតុលករគំរ ូ គេរមងសហរបតិបតតិករមួយែដលមនេគលបំណងេធវេអយកន់ែត
របេសរេឡង នូវសមភព និងរបសិទធិភពៃនសវនករេនកនុងសល
ដំបូងទំង៤ រមួមនសលដំបូងរជធនីភនំេពញសលដំបូងេខតត
កណត ល សលដំបូងេខតតកំពង់ចម និងសលដំបូងេខតតបនទ យ
មនជ័យ កនុងេគលបំណងផតល់គំរវូជិជមនមួយដល់របព័នធតុលករ
េនទូទំងរបេទសកមពុជ 

បទដឋ នតុលករគំរ ូ បណតុំ បទដឋ នគំរេូដមបេីអយតុលករមនសមភពនិងរបសិទធិភពរតូវ
បនចងរកងភជ ប់ជមួយគេរមងតុលករគំរៃូនរបេទសកមពុជ 
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ខលឹមសរសេងខប 
 

 

របយករណ៍េនះ គឺជលទធផលមួយៃនគេរមងសេងកតករណ៍សវនករកមពុជ (គេរមង) 
ែដលអនុវតតេដយមជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ។ គេរមងេនះមនេគលបំណង េដរតួនទីជអនក
សេងកតករណ៍សវនកររពហមទណឌ េនកមពុជេដយឯករជយ និងមិនលំេអៀង និងរបមូលទិននន័យែដល
អចេធវករវភិគបន េដមបីកំណត់អំពីភពខល ំង និងភពេខសយៃន របព័នធយុតតិធម៌។ គេរមងបនចូល
រមួ និងគំរទកិចចខិតខំរបឹងែរបងរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ និងមច ស់ជំនួយអនតរជតិកនុងករពរងឹង និង
ែកទរមង់របព័នធយុតតិធម៌។ 

របយករណ៍េនះជរបយករណ៍ទី ២ របស់គេរមង ែដលេចញផសយបនទ ប់ពី របយករណ៍
ទី១ (របយករណ៍របចំឆមសទី១) េនែខកកកដ ឆន ំ២០១០។ របយករណ៍េនះ បងហ ញអំពីទិននន័យ
ែដលរបមូលបនពីសវនកររពហមទណឌ ែដលបនសេងកតចំនួន ៥៣២ េន សលដំបូងរជធនី
ភនំេពញ (តុលរកររកុងភនំេពញ) និងសលដំបូងេខតតកណត ល (តុលករេខតតកណត ល) ចប់
ពីៃថងទី០១ ែខមករ ដល់ៃថងទី៣០ ែខមិថុនឆន ំ២០១០ (អំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២)។ របយករណ៍
េនះក៏បនេធវករវភិគផងែដរេទេលទិននន័យ និងផតល់ជអនុសសន៍ េដមបេីធវករេគរពសិទធិទទួល
បនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌មនលកខណៈកន់ ែតលអរបេសរេឡង។ 

 

របព័នធចបប់ 
រដឋធមមនុញញៃនរពះរជណចរកកមពុជ (រដឋធមមនុញញ) ធននូវភពឯករជយរបស់ តុលករ 

រពមទំងសិទធិសនមតជមុនថគម នេទសរហូតដល់េពលពិរទុធភពរតូវបនរកេឃញ។ រកមនីតិវធីិ
រពហមទណឌ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ (រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ) បនែចងអំពីនីតិវធីិ ៃនករេសុបសួរ និង
នីតិវធីិសវនករបទេលមសរពហមទណឌ  រពមទំងបទបបញញតតិមួយចំនួនទក់ ទងនឹងសិទធិរបស់ជនជប់
េចទ។ រកមរពហមទណឌ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ (រកមរពហមទណឌ ) ែដលរតូវបនរបកសឲយេរបេន
ឆន ំ២០០៩ បនែចងអំពីរបេភទៃនបទេលមស េគលករណ៍ ទទួលខុសរតូវរពហមទណឌ  និងេគលករណ៍
ៃនករផតនទ េទស។ របេទសកមពុជក៏រតូវបនចង ភជ ប់េដយចបប់អនតរជតិែដលខលួនជភគីផងែដរ។ 
ទំងេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិ មនុសស ទំងកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិ
នេយបយសុទធែតធននូវសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ និងជសធរណៈ េដយ
តុលករមួយឯករជយ និងមិនលំេអៀង។ 
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វិធីសរសត 
 មរនតីសេងកតករណ៍សវនករៃនមជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ ចូលរមួសវនករេនឯ
តុលកររកងុភនំេពញ និងតុលករេខតតកណត លេរៀងរល់ៃថង េដយេរបតរងសេងកតករណ៍ សវនករ
ែដលមនសំណួររបមណជ ៥០។ តរងសំណួរេនះជឧបករណ៍មួយសរមប់ វស់ែវងករេគរព 
សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌េនកនុងសវនករនីមួយៗ។ ទិននន័យែដលរបមូលបននឹង 
រតូវបនេរបជមូលដឋ នរគឹះកនុងកិចចពិភកសអំពីកររបរពឹតតេទៃនតុលករ និងកំែណទរមង់យុតតិធម៌។ 

 បនទ ប់ពីរបយករណ៍របចំឆមសនីមួយៗរតូវបនេបះពុមពផសយ បុគគលិកគេរមងនឹងេធវករ
ណត់ជួបជមួយតំណងៃនតុលករែដលបនសេងកត រពមទំងអងគករ អងគភព សថ ប័នែផនកយុតតិធម៌
ដៃទេទៀត េដមបពិីភកសអំពីអនុសសន៍។ កិចចរបជំុេនះជមូលដឋ នផល ស់ បតូរគំនិត និងផតល់លទធភពឲយ
យល់កន់ែតចបស់អំពីបញហ របឈម េដយសថ ប័នែដលេធវករពរងឹងរបព័នធយុតតិធម៌។ កិចចរបជំុ 
ពិភកសេនះមនេគលបំណងេលកកមពស់ករអនុវតតអនុសសន៍ ែដលផតល់ឲយេដយរបយករណ៍ 
របចំឆមស។ 
 ទិននន័យេនកនុងរបយករណ៍េនះរតូវបនេរបៀបេធៀបជមួយនឹងទិននន័យ ែដលរបមូល បនពី
ៃថងទី១០ ែខសីហ ដល់ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០០៩ (អំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១) កនុង េគលបំណង 
កំណត់អំពីភពែរបរបលួៃនករេគរពសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយ យុតតិធម៌េនតុលករ ែដល
បនសេងកតទំងពីរ។ េយងមិនរពឹំងទុកថនឹងមនករែរបរបលួ ជ វជិជមនេកតេចញពីអនុសសន៍ 
ែដលផតល់េដយរបយករណ៍របចំឆមសទី១េនះេទ េដយ សរែតេពលេវលៃនករេបះពុមពផសយ 
របយករណ៍ទី១េនះ សិថតេនចុងបញច ប់ៃនអំឡុង េពលរបយករណ៍ទី២ ដូេចន ះនំឲយអនុសសន៍ទំង 
េនះមិនមនឥទិធពលេទេលទិននន័យ ែដលរបមូលបនេនកនុងអំឡុងេពលេនះេទ។ កិចចពិភកសជ 
មួយសថ ប័នពក់ព័នធេរកយ េពលេបះពុមពផសយរបយករណ៍របចំឆមសទី១ បងហ ញនូវឥរយិបថ 
វជិជមន និងែបបសថ បនរបស់សថ ប័នមួយភគធំ និងបងហ ញអំពីឆនទៈទទួលយកអនុសសន៍ែដលមន 
េនកនុងរបយករណ៍។ 
 
ទិននន័យសេងខប 

េចរកមេនឯតុលកររកងុភនំេពញ និងតុលករេខតតកណត ល បនបំេពញករងរ បនលអេន
កនុងែផនកមួយចំនួន ែដលទក់ទងនឹងករេគរពសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយ យុតតិធម៌។ ជថមីមតង
េទៀតមរនីតសេងកតករណ៍សវនករ បនសេងកតេឃញថគម នករណីណ មួយែដលសធរណជនរតូវ
បនហមឃត់មិនឲយចូលរមួសវនករេនះេទ។ េទះបីជេនកនុង អំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២ គម ន
តុលករណមួយបិទផសយជូនដំណឹងអំពីេពលេវល និង ទីកែនលងសវនករ តុលកររកុងភនំេពញ
បនចប់េផតមបិទផសយេសចកតីជូនដំណឹងេនះេហយ េនះជករវវិតតមួយគួរឲយេកតសរេសរ។ 
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អរតចំនួនេមធវៃីនជនជប់េចទបទឧរកិដឋមនករេកនេឡងពី ៩៥% េទ ៩៧%។ ករណ៍
េនះឆលុះបញច ងំពីករេគរពមរត ៣០១ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ េនកនុងសវនករមួយ ភគធំ េនះជ
េជគជ័យរបស់តុលករែដលបនសេងកតទំង២។ េចរកមភគេរចន (៩៥%) បនរបប់ជនជប់េចទ
ឲយបនដឹងអំពីបទេចទរបកន់របឆំងនឹងខលួន េទះបីជចំនួនភគរយ ៃនសវនករែដលកនុងេនះេច 

រកមរបកសពីចបប់ពក់ព័នធមនករធល ក់ចុះពី ៨៥% ៃនចំនួន សវនករទំងអស់េនកនុងអំឡុងេពល 

របយករណ៍ទី១ មកេនរតឹម ៥៩% ៃនចំនួនសវនករ ទំងអស់េនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២ 
ក៏េដយ។  

ចំណត់កររបស់តុលករេទេលភសតុតងនិងសកសេីនែតជែផនកមួយវជិជមន។ ករ បងហ ញ
ភសតុតងេនកនុងសវនករមនករេកនេឡងពី ៧៧% េទ ៩៦%។ តុលករទំង ២ ក៏ រតវូបនេមល
េឃញផងែដរថ បនផតល់ឱកសេសមគន ដល់ភគីទំងពីរកនុងករបងហ ញភសតុតង និងសកសួរសកស។ី 

េនកនុងចំេណមសវនករែដលបនសេងកត គម នករណីណមួយែដលបងហ ញថេច រកមជំនំុ
ជរមះ េដរតួនទីជេចរកមេសុបសួរេនកនុងសំណំុេរឿងែតមួយេនះេទ។ ចំនួនភគរយ ៃនសវនករ
ែដលកនុងេនះេចរកមរតូវបនេគេឃញថ និយយេទកន់បុគគលដៃទ េទៀតេន កនុងេពលពិភកស 
សេរមចេរឿងកតី (ជតរមយុមួយែដលអចបងហ ញអំពីករជះឥទធិពល ពីខង េរកេទេលសលរកម) 
មនករធល ក់ចុះពី ១៦% មកេនរតឹម ៦%។ េនកនុងកិចចពិភកសែដល ែផអកេលអនុសសន៍េនកនុង 

របយករណ៍របចំឆមសទី១ េចរកមេនឯតុលកររកងុភនំេពញ បនេធវករកត់សមគ ល់ថ មន 

ករណីចំបច់មួយចំនួន រកឡបញជ ីរតវូយកឯកសរេទកន់បនទប់ ពិភកស ដូេចនះនំឲយមនករសនទន 

ជមួយេចរកមេនកនុងេពលពិភកសសេរមចេរឿងកតី។ ករសេងកតេឃញេនះ រតូវបនកត់រតសរមប់ 

របយករណ៍នេពលអនគត េហយសំណួរែដលពក់ព័នធេនកនុងតរងសេងកតករណ៍សវនករនឹង 

រតូវបនែកែរបេដមបីបញចូ លចំណុចេនះ។ 

ទនទឹមនឹងចំណុចវជិជមនទំងេនះ របយករណ៍ក៏បនរកេឃញនូវចំណុចគួរឲយរពយួបរមភមួយ
ចំនួន ែដលេនែតេកតមនេឡង។ អរតសរបុៃនករឃុំខលួនបេណត ះអសននេនតុលករទំងពីរបងហ ញ
នូវករថយចុះបនតិចបនតួចពី ៨៨% មកេនរតឹម ៨៤%។ េទះបីជអរតភគរយមនករថយចុះែបបេនះ
ក៏េដយ ក៏អរតេនះេនែតជចំនួនមួយដ៏េរចនេលសលុប េបេយងតមសចចធរណ៍ចបប់របឆំងនឹង
ករឃុំខលួនបេណត ះអសនន ែដលមនែចងេនកនុងរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  និងេបគិតេទេលសវនករ
ទក់ទងនឹងបទេចទមជឈមឹ ែដលមនចំនួនេរចនជងពក់កណត ល។ ទិននន័យបងហ ញសវនករចំនួន 
១៨ ែដលកនុងេនះជនជប់េចទរតវូបនឃំុខលួនបេណត ះអសននេលសពីរយៈេពលកំណត់េដយចបប់។ 
ជថមីមតងេទៀត ភគេរចនៃនជនជប់េចទទំងេនះ (៧២%) រតវូបនេចទរបកន់ពីបទមជឈមឹ។ 

ទនទឹមនឹងករមនេមធវជីនជប់េចទ  េនកនុងសវនករទក់ទងនឹងបទឧរកិដឋេសទរែតទំងអស់ 
អរតសរបុៃនចំនួនេមធវកីរពរជនជប់េចទបនធល ក់ចុះពី ៦៨% មកេនរតឹម ៥៩%។ ជនជប់េចទ
ចំនួនជិត ៣/៤ (៧៤%) ែដលរតូវបនេចទរបកន់ពីបទមជឈមឹ មិនមនេមធវកីនុងេពលសវនករ។ 
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ករណ៍េនះសបញជ ក់ឲយេឃញថករទទួលបនជំនួយែផនកចបប់េនែតជែផនកមួយែដលមនតរមវូករ
ខពស់។ 

អរតភគរយៃនសវនករ ែដលកនុងេនះេចរកមេរបរបស់ទូរស័ពទៃដមនចំនួនដែដលគឺ 
២៨%។ េចរកមតុលកររកុងភនំេពញបនេលកេឡងថ ករនិយយទូរស័ពទេនកនុងសវនករជេរឿយ
ៗ រគន់ែតជករសរមលួករងរេនកនុងសំណំុេរឿងេផសងេទៀត ែដលគត់រតូវផតល់ករែណនំ និងករ
អនុញញ តឲយេបកករេសុបសួរែតបុ៉េណណ ះ។ េនេពលែដលមូលេហតុេនះជេគលបំណងៃនករទក់
ទងតមទូរស័ពទភគេរចន ករទទួលបនភពយុតតិធម៌េនកនុងសវនករមួយមិនអចរតូវបនទមល ក់
សតង់ដរ េដមបចីត់ករករេសុបអេងកតកនុងេរឿងកតីមួយេទៀតេនះេឡយ។ បុគគលិកតុលករដៃទេទៀត
គួរែតរបមូលករផត ំេផញ ទុកឲយេចរកមេឆលយតបេនេពលែដលសវនករបនបញច ប់។  

 

 

ករវិភគ-ករសនមតទុកជមុនថគម នេទស 
េនកនុងចំេណមសវនករែដលបនសេងកតចំនួន ៣៣៨ េនតុលកររកងុភនំេពញ ែដលកនុង

េនះជនជប់េចទមនវតតមន (សវនករចំនួន ៣៨ រតូវបនេធវេឡងេដយគម នវតតមនជនជប់េចទ) 
មនសវនករចំនួន ៣១៤ ឬេសមនឹង ៩៣% ែដលកនុងេនះជនជប់េចទបនបងហ ញខលួនេនមុខ
តុលករេនកនុងឯកសណឋ នជអនកេទស។ ករណ៍េនះេធវឲយបត់បង់នូវសិទធិបងហ ញខលួនេនមុខ តុល
ករកនុងនម និងេរកមរបូភពជរបជពលរដឋែដលគម នេទសៃពរ ៍ និងរបកបេដយេសចកតីៃថលថនូរ។ ជន
ជប់េចទចំនួន ៤% បងហ ញខលួនេនចំេពះមុខតុលករេខតតកណត លកនុងឯកសណឋ នជអនកេទស។ 
េនមុនេពលបងហ ញខលួនេនមុខតុលករ ជនជប់េចទទំងអស់គួរែតទទួលបនសំេលៀកបំពក់ 
ែដលពួកេគេសលៀកពក់េនៃថងដំបូងែដលពួកេគរតូវបនឃំុខលួនបេណត ះអសនន។ របសិនេបមរនតីពនធន
គរេធវឲយបត់ ឬេបះេចលសំេលៀកបំពក់េនះ បុគគលែដលឃត់ខលួនគួរែតមនឱកសទទួលបន
សំេលៀកបំពក់ែដលេផញពីរគួរសរ ឬមិតតភកតិរបស់ខលួន។ េចរកមេនឯតុលករែដលបនសេងកត ករម
នឹងេពលពកយទក់ទងនឹងភពមនេទស ឬគម នេទសរបស់ជនជប់េចទណស់ េនមុនេពលែដល
េសចកតីសេរមចរតូវបនេធវេឡង េនះគឺជចំណុចមួយដ៏គួរឲយេកតសរេសរ។ 

  

ករវិភគ-សទិធិមិនរតូវបនបងខិតបងខំឲយសរភព 
ចេមលយសរភព រតវូបនបងហ ញជភសតុតងេដយរពះរជអជញ េនកនុងសវនករចំនួន ២០៦

េនតុលកររកងុភនំេពញ និងកនុងសវនករចំនួន ៨៣ េនតុលករេខតតកណត ល។ េនកនុងចំេណម
សវនករែដលចេមលយសរភពរតវូបនបងហ ញជភសតុតងេនតុលកររកុងភនំេពញ មនតរមយុ (ដូច
ជករអះអងរបស់ជនជប់េចទ) បងហ ញថ ចេមលយសរភពអចបនមកពីករគំរមកំែហង ឬករ
េគៀបសងកត់ផលូវចិតតដៃទេទៀត េនកនុងសវនករចំនួន ២៧ ឬេសមនឹង ១៣% និងមនតរមយុបងហ ញថ
ចេមលយសរភពអចបនមកពីករេគៀបសងកត់េរកមរបូភពជអំេពហិងស ឬទរណុកមមេនកនុងសវន
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ករចំនួន ៣៤ ឬេសមនឹង ១៦% ៃនចំនួនសវនករែដលបនសេងកតទំងអស់។ កនុងចំេណមសវនករ
ែដលចេមលយសរភពរតវូបនបងហ ញជភសតុតងេនតុលករេខតតកណត ល មនតរមយុបងហ ញថ 
ចេមលយសរភពអចបនមកពីករគំរមកំែហង ឬករេគៀបសងកត់ផលូវចិតតេផសងេទៀត េនកនុងសវនករ
ចំនួនែត ១ បុ៉េណណ ះ និងមនតរមយុបងហ ញថ ចេមលយសរភពអចបនមកពីករេគៀបសងកត់េរកម
របូភពអំេពហិងស ឬទរណុកមមេនកនុងសវនករចំនួន១ េផសងេទៀត។ 

 អនុសសន៍បែនថមចំនួន ៥ រតូវបនផតល់ឲយ េដមបបីងក រមិនឲយេកតេឡងជថមីមតងេទៀត នូវករ
តវ៉ជបនតបនទ ប់អំពីទេងវមិនរតឹមរតូវរបស់មរនតីនគរបល និងមរនតីអនុវតតចបប់ដៃទេទៀត។ អនុសសន៍
ទំងេនះគឺ (១)បនតករអប់រ ំ និងបណតុ ះបណត លដល់អនកែដលពក់ព័នធនឹងករសួរចេមលយ (២)អនុវតតករ
ករពររបឆំងនឹងកររេំលភបំពន និងទរណុកមមេនកនុងេពលឃំុខលួន និងេពលសួរចេមលយ (៣)បេងកត
នូវអងគភពេសុបអេងកតឯករជយមួយ និងយនតករបណតឹ ង រពមទំងករេសុបអេងកតជបនទ ន់ និងមិន
លំេអៀងនូវរល់បណតឹ ងអំពីករេធវទរណុកមម ឬទេងវមិនរតឹមរតូវដៃទេទៀត (៤) បញចូ លេគលករណ៍ 
“មិនអត់ឧិនដច់ខត”កនុងករដក់េទសមរនតីអនុវតតចបប់ទំងអស់ ែដលមនភសតុតងបងហ ញថបន
របរពឹតតទេងវមិនរតឹមរតូវ និង (៥) ជំរញុឲយមនវធិនកររបងុរបយ័តនជងេនះ កនុងករទទួលយកចេមលយ
សរភពជភសតុតងេនកនុងសវនករ េដយបេងកនករេរបរបស់រេបៀបសួរចេមលយែដលថតសេមលង
ទុក ឬមនអនករតួតពិនិតយ។ 

 
ករវិភគ-យតុតិធម៌អនីតិជន 
 េទះបីមនបទបបញញតិតដច់េដយែឡកសរមប់អនីតិជន េនកនុងដំេណ រករយុតតិធម៌រពហមទណឌ
ក៏េដយ ក៏ទិននន័យែដលរបមូលបនេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២ បនបងហ ញឲយេឃញភព
ខុសគន រវងេគលករណ៍ែដលមនែចងេនកនុងចបប់ជតិ និងអនតរជតិ និងករអនុវតតចបប់េដយ
តុលករ។ អនីតិជនចំនួន ៩៧% ែដលរតវូបនកត់េទសអំពីបទេលមសរពហមទណឌ េនតុលកររកងុ 
ភនំេពញ រតវូបនឃំុខលួនបេណត ះអសនន។ េនះជសញញ នំឲយមនកររពយួបរមភអំពីចំនួនេលសលុបៃន
អរតករឃំុខលួនបេណត ះអសននសរបុ។ អនីតិជនចំនួន ៥ នក់ កនុងចំេណម ៦ នក់ ែដលរតវូបនកត់
េទសេនឯតុលករេខតតកណត ល រតូវបនឃំុខលួនបេណត ះអសនន។ េនកនុងសវនករែដលជនជប់
េចទជអនីតិជន គម នតរមយុបងហ ញថ េចរកមបនពិចរណេទេលេទសមិនែមនពនធនគរេនះ
េទ ថវីេបជនជប់េចទមន ក់រតូវបនេដះែលងេដយសរមូលេហតុអយុ។ 

េនកនុងរកបខ័ណឌ ចបប់ ទិននន័យទំងេនះអចនឹងបងហ ញឲយេឃញអំពីភពខវះចេនល ះៃនកិចច
គំរទខងធនធន និងរចនសមព័នធសងគម រពមទំងធនធន និងរចនសមព័នធរបព័នធយុតតិធម៌។ ខណៈ
ែដលចបប់បេងកតនូវករសនមតថអនីតិជននឹងមិនរតូវឃុំខលួនមុនេពលសវនករ និងមិនគួរទទួលេទស
ពនធនគរ ែតគួរដក់េទសរបេភទេផសងពីេនះ ដូចជ ដក់ឲយសថិតេរកមកររតតួពិនិតយតមផលូវតុល
ករ និងផតល់េសវសងគម ករអនុវតតេទសទមទរឲយមននីតិវធីិរតឹមរតូវ និងធនធនរគប់រគន់េដមបី
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ធនថជនេនះរតូវបនរតួតពិនិតយ និងវធិនករណ៍របស់តុលករកនុងករសត រនីតិសមបទរតូវបន
េគរព។ េយងផតល់អនុសសន៍ឲយមនយុទធសរសតសហរបតិបតតិករេនកនុងវស័ិយេនះ េដយរជរដឋ
ភិបលេធវករកនុងភពជៃដគូជមួយមច ស់ជំនួយ អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល និងសថ ប័នឯកជនដៃទ
េទៀត េដមបធីនឲយបននូវយុតតិធម៌អនីតិជនដ៏មនរបសិទធិភព ែដលេផត តេទេលករធនថយុវជន 
ែដលរេំលភចបប់ទទួលបនករេលកទឹកចិតតឲយកល យជសមជិកែដលមនតួនទីសថ បនសងគម។ 

េសចកតីសនិនដឋ ន 
ទិននន័យែដលបនមកពីសវនករចំនួន ៥៣២ ែដលបនសេងកតកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍

ទី២ បងហ ញនូវលទធផលចំរះុ។ អរតចំនួនេមធវេីនកនុងសវនករបទឧរកិដឋ មនករេកនេឡងជិតដល់ 
១០០% ែដលជចំនួនទមទរេដយចបប់។ េចរកមបនេពលពកយែដលបងហ ញនូវករយល់ដឹងមិន
េពញេលញអំពីេគលករណ៍សនមតជមុនថគម នេទស េនកនុងសវនករចំនួនតិចតួចបុ៉េណណ ះ។ 
ចំណត់ករភសតុតង និងសកសីេនែតជចំណុចវជិជមន េដយតុលករបនផតល់ឱកសេសមគន ដល់
គូភគីកនុងករបងហ ញភសតុតង និងសកសួរសកស។ី បុ៉ែនតកររពួយបរមភេនែតមនទក់ទងនឹងអរត
ខពស់ៃនករឃំុខលួនបេណត ះអសនន និងអរតទបៃនចំនួនេមធវេីនកនុងេរឿងកតីបទមជឈឹម។ េចរកមបនត
េរបទូរស័ពទៃដេនកនុងសវនករ។ ករអះអងអំពីទេងវមិនរតឹមរតវូរបស់មរនតីនគរបល រមួមនករគំរម
កំែហង និងករេរបអំេពហិងស ឬទរណុកមម បនតេកតមនេឡងេនកនុងសវនករមួយចំនួនតូច។ អនុ
សសន៍េនកនុងរបយករណ៍េនះ រតូវបនផតល់េទឲយអងគភព និងសថ ប័នេផសងៗ េហយជថមីមតងេទៀត 
បងហ ញនូវភពជប់ទក់ទងគន រវងសថ ប័នទំងេនះេនកនុងរបព័នធយុតតិធម៌។ ថវីេបករសេងកតករណ៍
សវនករសថិតេនែតកនុងបនទប់សវនករក៏េដយ ក៏ករជំរញុឲយមនករេគរពសិទធិមួយចំនួនេនកនុង
របយករណ៍េនះទមទរឲយមនកិចចសហករណ៍ ករគំរទ និងករដឹកនំៃនរកុមេផសងេទៀតដូចជ
ភន ក់ងរអនុវតតចបប់ មរនតីពនធនគរ និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល។ េនះគឺជតៃមលផសភជ ប់ៃនគេរមង 
របមូលទិននន័យរតឹមរតូវ ែដលអចេរបរបស់ជមូលដឋ នសរមប់េបកកិចចពិភកស និងកិចចសនទនរវង
ៃដគូពក់ព័នធេផសងៗ។ េនេពលែដលេធវករជមួយគន  ៃដគូពក់ព័នធទំងេនះអចជួយអភិវឌឍរបព័នធ
តុលករកមពុជ េដមបធីនឲយមនយុតតិធម៌ និងសមភពសរមប់របជពលរដឋរគប់របូ។ 
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១. េសចកតីេផតម 
 

 

សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ ជសិទធិមួយែដលរតូវបនេគទទួលសគ ល់ជ
សកល េហយសថិតេនករមិតខពស់បំផុតៃនចបប់អនតរជតិ ទំងេនកនុងេសចកតីរបកសជសកលសតីពី
សិទធិមនុសស1 ទំងេនកនុងកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋនិងសិទធិនេយបយ។2 សិទធិទទួល
បនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ រតវូបនធនេដយរដឋធមមនុញញៃនរពះរជណចរកកមពុជ (រដឋធមម
នុញញ)3 និងបទបបញញតតិននេនកនុងចបប់ជតិ។4 សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌េកតេចញពី
សិទធិជក់លក់មួយចំនួន រមួទំងសិទធិេនកនុងដំណក់កលមុនសវនករ ែដលរតូវបនទទួលសគ ល់ 
និងផតល់ឲយេនកនុងេពលេនះ េដមបធីនថ បុគគលណមន ក់ែដលរតូវបនេចទរបកន់ពីបទេលមស
រពហមទណឌ ណមួយ ទទួលបនករយកចិតតទុកដក់យ៉ងសមគួរ េនកនុងខណៈែដលរដឋកំណត់អំពី
ភពមន ឬគម នេទសរបស់េគ។ 

 សវនករយុតតិធម៌មនសរៈសំខន់កនុងករករពរ ទំងសិទធិជនជប់េចទ ទំងសិទធិជនរង
េរគះ េដមបីឲយមនកររតតួពិនិតយភសតុតងទងំអស់ឲយបនហមត់ចត់េដយតុលករមួយឯករជយ និង
មិនលំេអៀង និងេដមបធីនបននូវរដឋបលកិចចយុតតិធម៌លអ។ ករទទួលសគ ល់ និងករបេងកតឲយមន
បទបបញញតិតសតីពីសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ និងនីតិវធីិរតឹមរតូវតមចបប់ បងក រនូវករ
េរជៀតែរជកមិនរតឹមរតូវ និងេដយអយុតតិធម៌េទេលកររស់េនរបស់របជពលរដឋ ករេរបអំណចរដឋ ឬ
នេយបយេដយមិនរតឹមរតូវ ឬករអនុវតត “យុតតិធម៌ សេងខប”។ ជេគលករណ៍ទូេទ េដយមិនគិតពី
របេភទៃនបទេលមសែដលេចទរបកន់ជនជប់េចទទំងអស់ រតូវទទួលបននូវឱកសពិតរបកដ 
េដមបេីឆលយតបេទនឹងករេចទរបកន់ បងហ ញ និងតទល់ភសតុតង សកសួរ និងេដញេដលសកសី
របកបេដយេសចកតីៃថលថនូរ និងមិនលំេអៀង។ 

                                                           
1
 មហសននិបតអងគករសហរបជជតិ - មរត១០ ៃនេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស ចុះៃថងទី១០ ែខ

ធនូឆន ំ១៩៤៨។ 

2
 មហសននិបតអងគករសហរបជជតិ - មរត១៤ ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋនិងសិទធិនេយបយ

ចុះៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆន ំ១៩៦៦។ 

3
 មរត៣១ ៃនរដឋធមមនុញញធននូវសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌តមរយៈករបញចូ លេសច កតីរប

កសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស និងកតិកសញញ អនុសញញ អនតរជតិេផសងេទៀត រមួទំងកតិកសញញ អនតរជតិ
សតីពីសិទធិពលរដឋនិងសិទធិនេយបយេទកនុងអតថបទរបស់ខលួន។ មរត៣៨ និង១២៨ ៃនរដឋធមមនុញញក៏បនធន
សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌េផសងេទៀតផងែដរ។  

4
 រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ ែចងអំពីសិទធិមួយចំនួនេនកនុងនីតិវធីិ ែដលជួយធន ឲយមន

សវនករយុតតិធម៌។ ឧទហរណ៍មរត៣០០ ែចងថជនជប់េចទអចមនេមធវតីមករេរជសេរ សរបស់ខលួន។  
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សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ អនុវតតចំេពះរគប់ជនជប់េចទៃនបទេលមសរពហម
ទណឌ ទំងអស់ េទះបីជបទេលមសេនះមនលកខណៈសហវ ឬគួរឲយសអប់េខពម និងេទះបីជរពះរជ
អជញ មនភសតុតងចបស់លស់យ៉ងណក៏េដយ។ េគលករណ៍េនះរតូវបនគូសបញជ ក់េនកមពុជ
សពវៃថងតមរយៈករេសុបអេងកត និងករកត់េទសសមជិកជន់ខពស់ៃនរបបែខមររកហម និងអនកទទួល
ខុសរតូវខពស់បំផុតចំេពះកររេំលភចបប់ជតិ និងអនតរជតិ េនកនុងអំឡុងរបបែខមររកហម។ េនកនុង
សលរកមទីមួយ ែដលរបកសេដយអងគជំនំុជរមះវសិមញញកនុងតុលករកមពុជ (អ.វ.ត.ក) អងគជំនំុ
ជរមះបនទទួលសគ ល់យ៉ងចបស់ នូវកររេំលភសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌របស់ជន
ជប់េចទកំងេហកកអ៊វ េហឌុច ែដលរតវូបនឃុំខលួនខុសចបប់េដយតុលករេយធកមពុជពីៃថងទី១០ 
ែខឧសភ ឆន ំ១៩៩៩ ដល់ៃថងទី៣០ ែខកកកដ ឆន ំ២០០៧។5 កររេំលភសិទធិជនជប់េចទេនះរតូវបន
សំអងជេហតុផលបនធូរបនថយករដក់េទសចុងេរកយ (រតូវបនបនថយសរបុ ៥ ឆន ំ)។ ករណ៍េនះ
បេងកតបនជយុតតិសរសតចបស់លស់មួយ ែដលបញជ ក់អំពីករទទួលសគ ល់ជសកលនូវសិទធិទទួល
បនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌េនកនុងរបព័នធតុលករកមពុជ។6 

 

រកបខ័ណឌ ចបប់     
របេទសកមពុជ គឺជភគីមួយៃនលិខិតតុបករណ៍សិទធិមនុសសជសកលសំខន់ៗមួយចំនួន រមួ

មនេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស និងកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិ
នេយបយ។ លិខិតតុបករណ៍ទំងេនះធនថ ជនែដលរតវូបនេចទរបកន់ពីបទេលមសរពហមទណឌ
មនសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះមួយយុតតិធម៌ និងជសធរណៈ េដយសលជរមះកតីមួយឯករជយ 

និងមិនលំេអៀង7 និងមនសិទធិទទួលបនករសនមតទុកជមុនថគម នេទសរហូតដល់េពលែដលពិរទុធ
ភពរតូវបនរកេឃញតមចបប់។8 េសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស និងកតិកសញញ
អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ ក៏រតូវបនដក់បញចូ លផងែដរេទកនុងរបព័នធចបប់កនុង
រសកុ។ មរត៣១ ៃនរដឋធមមនុញញែចងថ កមពុជ“ទទួលសគ ល់និងេគរពសិទធិមនុសស ដូចមនែចងកនុង...
កតិកសញញ រពមទំងអនុសញញ ទំងឡយទក់ទងនឹងសិទធិមនុសស។” ករណ៍េនះរតវូបនបញជ ក់
បែនថមេដយេសចកតីសេរមចរបស់រកមុរបឹកសធមមនុញញចុះៃថងទី១០ ែខកកកដ ឆន ំ២០០៧ ែដលបនេលក
                                                           
5
 កថខណឌ  ៦៣២ ៃនសលរកមចុះៃថងទី២៦ ែខកកកដ ឆន ំ២០១០ រពះរជអជញ  តទល់នឹង កំងេហកកអ៊វ េហឌុច 

សំណំុេរឿងេលខ ០០១/១៨-០៧-២០០៧/ECCC/TC។ 

6
 សូមអន េសចកតីែថលងករណ៍ៃនមជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ េរកមចំណងេជងថ សវនករឌុច៖ គំរមួូយដ៏

លអសរមប់តុលករកមពុជ េចញផសយៃថងទី២៦ ែខកកកដ ឆន ំ២០១០ េនេលែវបសយ www.cchrcambodia.org។ 

7
 មរត១០ ៃនេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស។ មរត១៤(១) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពល

រដឋ និងសិទធិនេយបយ។ 

8
 មរត១១(១) ៃនេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស។ មរត១៤(២) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិ

ពលរដឋនិងសិទធិនេយបយ។ 
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េឡងថ "អនុសញញ អនតរជតិែដលកមពុជបនទទួលសគ ល់” ជែផនកមួយៃនចបប់ ែដលេចរកមជំនំុ
ជរមះរតូវយកមកពិចរណ។9 

រដឋធមមនុញញបនផតល់នូវករធនមួយចំនួន ែដលបេងកតបនជរកបខ័ណឌ ករងរមូលដឋ ន
សរមប់ករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌។ មរត៣១ ធនថ៖ “របជពលែខមរមនភពេសមគន ចំេពះមុខ
ចបប់”។ មរត៣៨ ែចងអំពីសិទធិរបស់របជពលរដឋែខមរ៖ ”វមិតិសងសយ័រតវូបនជរបេយជន៍ដល់ជន
ជប់េចទ។ ជនជប់េចទរតវូទុកជមនុសសឥតេទសដរបណតុលករមិនទន់កត់េទសជ
សថ ពរ។ ជនរគប់របូមនសិទធិករពរខលួនតមផលូវតុលករ។” មរត១២៨ ធនថ អំណចតុលករជ”
អំណចឯករជយ” និងរតូវ ”ធនរកសអនគតិ និងករពរសិទធិេសរភីពរបស់របជពលរដឋ។” 

នីតិវធីិរពហមទណឌ កមពុជរតវូបនចងរកងកនុងឆន ំ ២០០៧ ជរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ៃនរពះរជ
ណចរកកមពុជ (រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ )     ែដលជំនួសបទបបញញតតិសតីពីរបព័នធតុលករចបប់រពហមទណឌ  
និងនីតិវធីិរពហមទណឌ សរមប់អនុវតតេនរបេទសកមពុជកនុងសម័យអនតរកល ឆន ំ១៩៩២ (ចបប់អុ៊ន    

តក់)។ រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ បនែចងយ៉ងលំអិត អំពីនីតិវធីិចបប់សរមប់ករេសុបអេងកត និងករ 

កត់េទសបទេលមសរពហមទណឌ  រពមទំងសិទធិជនរងេរគះ និងជនែដលរតូវបនេចទរបកន់ពីបទ
េលមសរពហមទណឌ ។ េនកនុងពិធីេបកសននិសិទសតីពីករផសពវផសយរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  សេមតចនយក
រដឋមរនតីហុ៊នែសន បនពនយល់អំពីរបភពៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ថ៖ ”េយងតមវបបធម៌ និង   ទំេនៀម
ទំលប់ចបប់កមពុជែដលមនរបភពេដមពីរបព័នធចបប់រ ៉មំុូងអលលឺម៉ង់ (របព័នធចបប់សីុវលិ) រកមនីតិវធីិ
រពហមទណឌ េនះមនមូលដឋ នេលេគលករណ៍សំខន់ៗទំងឡយ ែដលមនេនកនុងរបព័នធនីតិវធីិរពហម
ទណឌ  េដមបធីនបននូវនិរនតភពសថ ប័នតុលករ និងសថ ប័នពក់ព័នធដៃទេទៀត ែដលេដះរសយ
េរឿងកតីរពហមទណឌ សពវៃថង។”10 

 សេមតចនយករដឋមរនតីបនកត់សមគ ល់ថ បទបបញញតតិៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ បនបញជ ក់
ចបស់អំពីអំណចៃនអងគភពតុលករនីមួយៗ និងថេតសថ ប័នទំងេនះមនទំនក់ទំនងគន យ៉ងដូច
េមតច៖ "វចបស់ណស់េបេយងតមរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ េនះ សថ ប័នអយយករេនែតជេដមបណតឹ ង
កនុងេរឿងកតីរពហមទណឌ  េហយេចរកមេសុបសួរេនែតទទួលបនទុកេធវករេសុបអេងកត និងរបមូល
ភសតុតងមុននឹងបញជូ នេរឿងកតីេទឲយេចរកមជំនំុជរមះ ែដលនឹងកត់េទសជនជប់េចទ។"11 

រកមរពហមទណឌ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ (រកមរពហមទណឌ ) ែដលរតវូបនរបកសឲយេរបេន
ឆន ំ២០០៩  ជចបប់កំណត់ចំណត់ថន ក់ៃនបទេលមស េគលករណ៍ៃនករទទួលខុសរតូវរពហមទណឌ  
េគលករណ៍ៃនករដក់េទស ែដនយុតត ធិករៃនតុលករ និងបទេលមសរពហមទណឌ ថមីជេរចនេទៀត។ 
                                                           
9
 េសចកតីសេរមចេលខ ០៩២/០០៣/២០០៧ របស់រកុមរបឹកសធមមនុញញៃនរពះរជណចរកកមពុជ ចុះៃថងទី ១០ ែខ

កកកដ ឆន ំ២០០៧។ 

10
 សុនទរកថរបស់សេមតចហុ៊នែសនកនុងពិធីេបកសននិសិទសតីពីករផសពវផសយរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  េនសណឋ គរ

ឡឺរ ៉យូល់រជធនីភនំេពញ េនៃថងទី១៣ ែខសីហ ឆន ំ២០០៧។ 

11
 ដូចខងេល។ 
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យទុធសរសតែកទរមង់ចបប់ និងរបព័នធ
យតុតិធម៌ៃនរពះរជណចរកកមពុជ 

ឆន ២ំ០០៣ 
េគលេដៃនយុទធសរសតេគលេដៃនយុទធសរសតេគលេដៃនយុទធសរសតេគលេដៃនយុទធសរសត 

១. ជំរញុឲយមនករករពរសិទធិ និងេសរភីព
បុគគល 

២. ទំេនបភវូបណីកមមរកបខ័ណឌ ករងរចបប់ 

៣. បេងកនករទទួលបនព័ត៌មនទក់ទងនឹង
ចបប់និងតុលករ 

៤. ពរងឹងគុណភពនីតិវធីិចបប់ និងេសវពក់
ព័នធ 
៥. ពរងឹងេសវតុលករ 

៦. ដក់េចញនូវវធីិសរសតេដះរសយជេមល ះ
ដៃទេទៀត 

៧. ពរងឹងវស័ិយចបប់ និងសថ ប័នតុលករ 
ឲយបំេពញករងររបស់ខលួន។ 

 

បទបបញញតតិទូេទែដលមនេនកនុងគនថីទី១ ៃនរកមរពហមទណឌ  បនចូលជធរមនេនកនុងអំឡុងេពល
របយករណ៍។12 រកមរពហមទណឌ ទំងមូល រមួមនបទបបញញតតិែដលនិយយអំពីបទេលមសថមីៗ ចូលជ
ធរមនេនៃថងទី១០ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ កនុងរជធនីភនំេពញ និងេនៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ េនតម
បណត េខតតទូទំងរបេទស។13 

បរបិទេគលនេយបយ    
េនកនុងកលៈេទសៈមួយចំនួន ដំេណ រករៃន

របព័នធតុលករ ជកររពួយបរមភមួយសំខន់កនុង
ចំេណមកររពយួបរមភដៃទេទៀត ពក់ព័នធនឹងសិទធិ
មនុសសេនកមពុជ គឺជបញហ សនូល េដយសរែត
សថ ប័នេនះជអនកករពរ និងជំរញុឲយមនករេគរព
សិទធិេផសងៗ រពមទំងបេងកនវឌឍនភពែផនកសងគម និង
េសដឋកិចច។ េនឆន ំ២០០៨ រជរដឋ ភិបលកមពុជបន
បេងកតឲយមនអភិបលកិចចលអ េដយបូករមួទំងកំែណ
ទរមង់ចបប់ និងរបព័នធយុតតិធម៌ ែដលជសនូលៃនកមមវធីិ
នេយបយបឋមរបស់យុទធសរសតចតុេកណ េដមបី
កំេណ ន ករងរ សមធម៌ និងរបសិទធិភពេនកនុងដំ
ណក់ទី២។14  អភិបលកិចចលអរតូវបនកំណត់េនកនុង
យុទធសរសតចតុេកណ ថជ “តរមូវករសំខន់ជងេគ 
េដមបធីននូវករអភិវឌឍេសដឋកិចចសងគម របកបេដយ
និរនតរភព សមធម៌ និងយុតតិធម៌សងគម។"15 
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 មរត៦៧២ ៃនរកមរពហមទណឌ ៖ “េលកែលងែតបទបបញញតតិទូេទៃនគនថីទី១ (បទបបញញតតិទូេទ) ៃនរកម េនះ 
ែដលរតូវយកេទអនុវតតភល មេរកយករចូលជធរមនៃនរកមេនះ បទបបញញតតិដៃទេទៀតរតូវយកេទអនុវតតកនុង
រយៈេពល ១ឆន ំ េរកយករចូលជធរមនៃនរកមេនះ។" 

13 ដូចខងេល។ សូមេមលផងែដរ មរត ៩៣ ៃនរដឋធមមនុញញ៖ “ចបប់ែដលរដឋសភបនអនុម័ត និង រពឹទធសភ
បនពិនិតយចប់សពវរគប់រចួេហយ េហយរតូវបនរពះមហកសរតរទង់ ឡយរពះហសថេលខ របកសឲយេរបរតូវ
ចូលជធរមនេនរជធនី ភនំេពញកនុងរយៈេពលដប់ៃថងគត់ េរកយពីៃថងរបកសឲយេរប និងេនទូទំងរបេទសកនុង
រយៈេពលៃមភៃថងគត់ េរកយពីៃថងរបកសឲយេរប។” 
14

 សុនទរកថរបស់សេមតចហ៊ុនែសនសតីពីយុទធសរសតចតុេកណ េដមបីកំេណ ន ករងរ សមធម៌ និងរបសិទធិភព
កនុងដំណក់កលទី២ ែថលងេនកនុង កិចចរបជំុគណៈរដឋមរនតីេលកដំបូង កនុងនីតិកលទី៤ េនទីសតីករគណៈរដឋមរនតី 
រជធនីភនំេពញ ៃថងទី២៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០០៨។ 

15
 ដូចខងេល។ 
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កំែណទរមង់ចបប់ និងរបព័នធយុតតិធម៌េនកមពុជ រតវូបនេធវេឡងរសបតមយុទធសរសតកំែណ
ទរមង់ចបប់ និងរបព័នធយុតតិធម៌ ែដលរតូវបនអនុម័តេដយគណៈរដឋមរនតីៃនរជរដឋ ភិបលកមពុជ កល
ពីៃថងទី២០ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៣។16 យុទធសរសតបនកំណត់នូវេគលករណ៍ចំនួន ៤ ែដល
ដករសង់េចញពីបទបបញញតតិៃនរដឋធមមនុញញ េដមបដឹីកនំកំែណទរមង់េនះ ដូចជសិទធិបុគគល របជ
ធិបេតយយេសរ ី ករែបងែចកអំណច និងនីតិរដឋ។17 េដយទទួលសគ ល់សិទធិរបជពលរដឋកមពុជ ែដល
ែចងកនុងរដឋធមមនុញញ និងចបប់អនតរជតិ យុទធសរសតបនេលកេឡងថ៖“ករេលកកមពល់សិទធិបុគគល
ដូចែដលមនែចងកនុងរដឋធមមនុញញនិងចបប់អនតរជតិ មនសរៈសំខន់កនុងករផតល់លទធភពដល់របជ
ពលរដឋកមពុជេដរតួនទីជអនកតំណងេនកនុងផលរបេយជន៍េសដឋកិចច សងគម វបបធម៌ និងសសន
របស់ពួកេគ និងញងំឲយពួកេគមនលទធភព និងមនជំេនឿ កនុងករេរបរបស់ឱកសែដលមនសរមប់
ពួកេគ។”18 យុទធសរសតដក់េចញនូវេគលេដចំនួន ៧ (សូមេមលរបអប់ខងេល) ែដលបេងកតបនជ 

មូលដឋ នៃនែផនករសកមមភពកំែណទរមង់ចបប់ និងរបព័នធយុតតិធម៌ ែដលអនុម័តេនកនុងឆន ំ២០០៥។19 

េគលបំណង របស់គេរមងសេងកតករណ៍សវនករ ៃនមជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជគឺេដរ
តួនទីជអនកសេងកតករណ៍ សវន កររពហមទណឌ  េដយឯករជយ និងមិនលំេអៀង រពមទំងរបមូលទិនន
ន័យ ែដលអចវភិគបនេដមបកំីណត់ពីចំណុចខល ំង និងចំណុចេខសយៃនរបព័នធយុតតិធម៌។ តមរយៈ
ករទញចំណប់អរមមណ៍េទេលែផនកេផសងៗ ៃនដំេណ រករសវនករ ែដលទមទរឲយមនករយក
ចិតតទុកដក់ខពស់ និងផតល់ជអនុសសន៍េទឲយសថ ប័ន ែដលពក់ព័នធនឹងវស័ិយយុតតិធម៌ មជឈមណឌ ល
សិទធិមនុសសកមពុជ គំរទកិចចខិតខំរបឹងែរបងេដមបពីរងឹងនិងែកទរមង់របព័នធយុតតិធម៌សរមប់ជ          
របេយជន៍ដល់របជពលរដឋរគប់របូ។ គេរមងេនះ សហករ និងគំរទកិចចខិតខំរបឹងែរបងរបស់រជរដឋ
ភិបលកមពុជ  និងមច ស់ជំនួយអនតរជតិ កនុងករពរងឹងនិងែកទរមង់របព័នធយុតតិធម៌ ែដលរមួមន
គេរមងតុលករគំរកូមពុជ20 និងកមមវធីិសិទធិនិងយុតតិធម៌ដំណក់កលទី២ ែដលឧបតថមភគំរទេដយទី
ភន ក់ងរសរមប់ករអភិវឌឍអនតរជតិៃនសហរដឋអេមរកិ (USAID)។ 

                                                           
16រកុមរបឹកសកំែណទរមង់ចបប់និងរបព័នធយុតតិធម៌ - កំែណទរមង់ចបប់និងរបព័នធយុតតិធម៌ (ភនំេពញ៖ រកុម របឹកស
កំែណទរមង់ចបប់ និងរបព័នធយុតតិធម៌ ឆន ំ២០០៣)។ 

17
 ដូចខងេល។ 

18
 ដូចខងេល។ 

19
 រកុមរបឹកសកំែណទរមង់ចបប់ និងរបព័នធយុតតិធម៌ - ែផនករសកមមភពសរមប់អនុវតតយុទធសរសត កំែណទរមង់

ចបប់ និងរបព័នធយុតតិធម៌ ែដលអនុម័តកនុងសម័យរបជំុេពញអងគៃនរជរដឋ ភិបល កមពុជេន ៃថងទី២៩ ែខេមស ឆន ំ
២០០៥។ 

20
 គេរមងតុលករគំររូតូវបនរគប់រគងេដយអគគេលខធិករដឋ នៃនរកុមរបឹកសកំែណទរមង់ចបប់ និងរបព័នធ

យុតតិធម៌ កនុងភពជៃដគូជមួយវទិយសថ នសិទធិមនុសសដណឺម៉ក ភន ក់ងរអភិវឌឍអនតរជតិ ដណឺ ម៉ក និងកមមវធីិ
ជំនួយអូរសត លី។ គេរមងេនះមនេគលបំណងបេងកននូវភពយុតតិធម៌ និងរបសិទធិភពៃនសវនករេនកនុង
តុលករចំនួន ៤  មនតុលកររកុងភនំេពញ តុលករេខតតកណត ល តុលករេខតត កំពង់ចម និងតុលករេខតត
បនទ យមនជ័យ កនុងេគលបំណងផតល់គំរវូជិជមនដល់តុលករេនទូទំងរបេទសកមពុជ។ ភពយុតតិធម៌ និង      
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េគលបំណង េគលេដ និងែដនកណំត់ៃនរបយករណ៍    
េនះគឺជរបយករណ៍របចំឆមសទី២ សតីពីសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌េន

កមពុជ ែដលេចញផសយេដយគេរមង (របយករណ៍របចំឆមសទី២)  ។ របយករណ៍របចំឆមស
ទី១ រតូវបនេចញផសយកលពីៃថងទី១៤ ែខកកកដ ឆន ំ២០១០ (របយករណ៍របចំឆមសទី១)។ េគល
បំណងរបស់គេរមង គឺសេងកតករណ៍សវនកររពហមទណឌ េនកមពុជ េដមបវីយតៃមលភពយុតតិធម៌
រសបតមបទដឋ នជតិ និងអនតរជតិ ផតល់អនុសសន៍េដមបបីេងកនករេគរព និងករអនុវតតបទបបញញតិត
ទក់ទងនឹងសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ រពមទំងេរបទិននន័យ និងកររកេឃញែដល
មនេនកនុងរបយករណ៍របចំឆមស ជមូលដឋ នកនុងកិចចពិភកសជមួយតុលករែដលបនសេងកត 
និងអនកែដលពក់ព័នធនឹងវស័ិយយុតតិធម៌ដៃទេទៀត។ ព័ត៌មនែដលបងហ ញេនកនុងរបយករណ៍េនះ 
ជមូលដឋ នមួយសរមប់អនុវតតករែកទរមង់។ ទិននន័យ និងអនុសសន៍ នឹងរតវូបនែចកចយេទតម
េគលេដៃនរបយករណ៍ ែដលមនដូចជតុលករកមពុជ និងៃដគូកនុងវស័ិយយុតតិធម៌ដៃទេទៀត 
សរមប់របជំុពិភកស។ េនែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១ មុនេពលែដលរបយករណ៍រតូវបនបញច ប់ ពរងងជ
ភសរែខមរនឹងរតូវបនេផញជូនរបធនតុលកររកុងភនំេពញ និងរបធនតុលករេខតតកណត លេដមបី
ទទួលបនករេឆលយតប េយបល់ និងអនុសសន៍បែនថម។ 

រចនសមព័នធរបស់របយករណ៍មនដូចតេទ៖ ែផនកទី២ ៃនរបយករណ៍និយយអំពីវធីិសរសត
ែដលរតូវបនអនុវតតកនុងកររបមូលទិននន័យ និងេរៀបចំរបយករណ៍េនះ។ ែផនកទី៣គឺ ទិននន័យ និង 
លទធផលែដលបនរកេឃញពីៃថងទី១ ែខមករ ដល់ៃថងទី៣០ ែខមិថុន ឆន ំ២០១០ (អំឡុងេពលរបយ
ករណ៍ទី២) រតូវបនបងហ ញទនទឹមនឹងទិននន័យែដលរបមូលបនពីៃថងទី១០ ែខសីហ ដល់ៃថងទី៣១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០០៩   (អំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១) កនុងេគលបំណងកំណត់អំពីករែរបរបួលៃនករេគរពសិទធិ
ទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌។ េនកនុងែផនកទី៤ គឺករវភិគទិននន័យែដលទក់ទងនឹងសិទធិ
ទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ចំនួន ៣ ឲយបនសីុជេរម និងផតល់ជអនុសសន៍។ េដយសរ
ែតរបយករណ៍របចំឆមសទី១រតូវបនេចញផសយេនចុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២ េយងមិន
រពឹំងថ អនុសសន៍ែដលមនេនកនុងរបយករណ៍ទី១មនឥទធិពលេលទិននន័យ ែដលរបមូលបនកនុង
អំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២េនះេទ។ ដូេចនះ េរកពីកំណត់សមគ ល់ខលីៗែដលបនមកពីករេឆលយតប
េនកនុងកិចចពិភកស របយករណ៍េនះមិនបនវភិគសីុជេរមេទេលផលែដលបនមកពីករផតល់អនុ
សសន៍ទំងេនះ និងកិចចពិភកសែដលមនជបនតបនទ ប់ (កិចចពិភកសជបនតបនទ ប់ែដលេធវេឡងេន
កនុងេពលសរេសររបយករណ៍) េឡយ។ បញហ ទំងេនះនឹងរតូវបនវភិគលំអិតេនកនុងរបយករណ៍
បនទ ប់។    
  

                                                                                                                                                                                           

របសិទធិភពៃនសវនករេនតុលករទំង ៤  រតូវបនវយតៃមលេដយ េយងតមបណតុំ បទដឋ នគំរជូតិ និងអនតរ
ជតិ - បទដឋ នតុលករគំរ។ូ 
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២. វិធីសរសត 
 

 

គេរមងេនះរតវូបនអនុវតតេដយមជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ េនកនុងរកបខ័ណឌ កមមវធីិរសវ
រជវ និងចបប់។ គេរមងេនះរតូវបនអនុវតត និងរបយករណ៍រតូវបនសរេសររសបតមវធីិសរសត
ែដលរតូវបនេរៀបរប់េនកនុងជំពូកេនះ។ េយងសងឃមឹថ វធីិសរសតេនះអចនឹងរតូវបនែចករែំលក 
និងដក់កនុងកិចចពិភកសជមួយអងគករដៃទេទៀត ែដលេធវករសេងកតសវនករកនុងរបេទសកមពុជែដរ
កនុងេគលបំណងបេងកនកិចចសហករេនកនុងវស័ិយេនះ និងជួយសរមលួដល់កិចចពិភកសកនុងន័យ
សថ បនរវងអនកពក់ព័នធទំងអស់ែដលមនបំណងចង់ឲយករេគរពសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយ
យុតតិធម៌េនរបេទសកមពុជមនកររកីចេរមនកន់ែតរបេសរេឡង។ 

 

រយៈេពល និង ទីតងំ    
របយករណ៍េនះបងហ ញ និងវភិគទិននន័យបនមកពីសវនករេរឿងកតីរពហមទណឌ ចំនួន ៥៣២

ែដលបនសេងកតេនតុលកររកងុភនំេពញ និងតុលករេខតតកណត ល េនកនុងអំឡុងេពលរបយ
ករណ៍ទី២។ ករសេងកតករណ៍សវនករេនតុលកររកងុភនំេពញ និងតុលករេខតតកណត លេដយ
មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជបនចប់េផតមកលពីៃថងទី១០ ែខសីហ ឆន ំ២០០៩។ របយករណ៍    
របចឆំមសទី១រគបដណត ប់េលសវនករសរបុចំនួន ១៩៩ ែដលរតូវបនសេងកតេនកនុងអំឡុងេពល
របយករណ៍ទី១ រតវូបនេចញផសយកលពីៃថងទី១៤ ែខកកកដ ឆន ំ២០១០។ តុលកររកងុភនំេពញរតូវ
បនេរជសេរ សសរមប់គេរមងេនះ េដយសរតុលករេនះជតុលករែដលសថិតេនកនុងរជធនី 
មនវសិលភពធំ និងជតំបន់ែដលមនចំនួនរបជជនេរចនជងេគេនកនុងរបេទសកមពុជ។ តុលករ
េនះមនសកមមភពេរចន េហយកររបរពឹតតេទរបស់តុលករេនះរតូវបនរយករណ៍យ៉ងទូលយ 
និងមនឥទធិពលខល ំងជងសលដំបូងដៃទេទៀតេនទូទំងរបេទសកមពុជ។ តុលករេខតតកណត លរតូវ
បនេរជសេរ សេដយសរមនទីតំងេនជិតរជធនីភនំេពញ េហយេចរកមភគេរចនេធវជរបធនេន
ទីេនះ និងមនបនទប់សវនករចំនួន៣ សរមប់សេងកតសវនករ។ សំខន់ជងេនះេទេទៀតតុលករ
រកងុភនំេពញ និងតុលករេខតតកណត លគឺជ "តុលករគំរ”ូ ពីរកនុងចំេណមតុលករគំរទំូង៤ ៃនគេរម
ងតុលករគំរ។ូ 

សទិធិសខំន់ៗែដលេរជសេរ សសរមប់សេងកតសវនករ 

ករសេងកតសវនករ េផត តជសំខន់េទេលសិទធិទទូលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌មួយ 
ចំនួន េដយសរែតសិទធិទំងេនះជប់ទក់េទនឹងបរបិទកមពុជ។ េដមបកំីណត់ថេតសិទធិណមួយគួរែត
រតវូបនយកមកថលឹងែថលង មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជពឹងែផអកេលធនធនខងេរកដូចជរបយ
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ករណ៍ និងករសិ់កសរសវរជវេផសងៗអំពីសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌េនកមពុជ និងអំ
ពីរបព័នធតុលករកមពុជ។21 គម នករពិចរណវជិជមន ឬអវជិជមនណមួយរតវូបនទញេចញពីសិទធិ
ទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌េផសងេទៀតែដលមិនសថិតកនុងរបយករណ៍េនះេឡយ។ 

 ខងេរកមេនះគឺជសិទធិែដលរតូវបនេរជសេរ សសរមប់ករសេងកតសវនករ៖ 

• សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះជសធរណៈ 

• សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយគម នករពនយរេពល 

• សិទធិយល់ដឹងអំពីបទេចទរបកន់ 

• សិទធិទទួលបនករពនយល់របប់សិទធិ 
• សិទធិមនេពលេវល និងមេធយបយរគប់រគន់កនុងករពរកតី 
• សិទធិទទួលបនេមធវ ីនិងមនវតតមនេនកនុងសវនករ 

• សិទធិទទួលបនករសនមតទុកជមុនថគម នេទស 

• សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយតុលករឯករជយ និងមិនលំេអៀង 

• សិទធិបងហ ញភសតុតង (រមួទំងសិទធិេហ និងសកសួរសកស ី) 
• សិទធិដឹងឮភសតុតងរបស់ភគីមខ ងេទៀតសរមប់េរៀបចំករករពរកតី 
• សិទធិមិនេឆលយដក់បនទុកខលួនឯង (មិនសរភពអំពីពិរុទធភពេដយសរករបងខិតបងខំ ឬករលួង

េលម) 
• ករហមឃត់ចំេពះករអនុវតតអនុភពរបតិសកមមៃនចបប់រពហមទណឌ  (រតវូបនកត់េសចកតី

សរមប់បទេលមសមួយែដលមិនែមនជបទេលមសេនេពលែដលរបរពឹតត) និង 

• សិទធិជនជប់េចទជអនីតិជន 

រចនសមព័នធ    
  េដមបកីត់រតទិននន័យទក់ទងនឹងសវនករឲយបនលអ និងមនរបសិទធិភព មជឈមណឌ លសិទធិ
មនុសសកមពុជ បនបេងកតតរងសេងកតករណ៍សវនករសរមប់មរនតីសេងកតករណ៍សវនកររបស់

                                                           
21

 ឧទហរណ៍៖ គណៈកមមករអនកចបប់អនតរជតិ - បទអតថ ធិបបយអំពីរបយករណ៍បឋមរបស់កមពុជសតីពីករ
អនុវតតកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ (ហសឺែណវ៖ គណៈកមមករអនក ចបប់អនតរជតិ 
ែខេមស ឆន ំ២០០៩)។ រឆីត បលូ និង រ ៉បឺូត អន់ដឺវតូ ករវយតៃមលេលកមមវធីិសិទធិ និងយុតតិធម៌ (របជញ)៖ របយ
ករណ៍ចុងេរកយ (វ៉សីុនេតន ឌីសុី៖  ទីភន ក់ងរសរមប់ករអភិវឌឍអនតរជតិៃន សហរដឋអេមរកិ (ទ.អ.អ.ស.អ) 
ែខមករ ឆន ំ២០០៨)។ រកុមករងរអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលរបយ ករណ៍ដូចគន សតីពីកមពុជ ឆន ំ២០០៩ 
(ភនំេពញ៖ រកុមករងរអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល ែខេមស ឆន ំ ២០០៩)។ 
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មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ េរបកនុងតុលករ (មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ) (ឯកសរសបែនថមទី 
១)។ តរងេនះរតូវបនបេងកតេឡងរសបតមបរបិទរបេទសកមពុជ ែដលកនុងេនះមនសំណួររបមណ
ជ ៥០ ។ ចេមលយេទនឹងសំណួរទំងេនះនឹងបងហ ញថ េតសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌
រតូវបនេគរពែដរឬេទ។ សំណួរភគេរចនមនចេមលយ៣របេភទ៖ មន គម ន និងមិនពក់ព័នធ ឬមិន
មនព័ត៌មន។ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករេធវករសេងកតេទេលករេគរពសិទធិទទួលបនករជំនំុ
ជរមះេដយយុតតិធម៌េនកនុងអំឡុងេពលសវនករទំងមូល ជជងសេងកតសិទធិទទួលបនករជំនុះ
ជរមះេដយយុតតិធម៌របស់ជនជប់េចទែតមន ក់។ ដូេចនះឧទហរណ៍សំណួរ៣(ក) សួរថេតមនករឃំុ
ខលួនបេណត ះអសននែដរឬេទ? េនេពលែដលមនជនជប់េចទេលសពីមន ក់បងហ ញខលួនេនកនុងសវន
ករែតមួយ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករេឆលយថ “គម ន" កនុងករណីែដលគម នជនជប់េចទណមន ក់
ជប់កនុងករឃំុខលួនបេណត ះអសនន។ 

 តរងសេងកតករណ៍សវនកររតូវបនែកសរមលួ េនចុងអំឡុងរបយករណ៍េពលរបយ
ករណ៍ទី១ និងទី២ េដមបបីញចូ លបទពិេសធន៍ែដលបនជួបរបទះេនកនុងេពលសេងកតសវនករ េពល
វភិគទិននន័យ និងកនុងកិចចពិភកសជមួយអនកពក់ព័នធនឹងវស័ិយយុតតិធម៌ដៃទេទៀត។ មជឈមណឌ លសិទធិ
មនុសសកមពុជក៏បនបេងកតផងែដរ នូវឯកសរបែនថមមួយទំព័រភជ ប់េទនឹងតរងសេងកតករណ៍សវន
ករ សរមប់េរបេនកនុងសវនករអនីតិជន (ឯកសរបែនថមទី២)។ េដយសរែតតរងសេងកតករណ៍
សវនកររតវូបនែកែរបឲយខលី មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជបនចងរកងេសចកតីែណនំមួយងយ
រសលួយល់ (េសចកតីែណនំសតីពីតរងសេងកតករណ៍សវនករ) េដមបធីនឲយមនករបករសយរមួ
មួយសរមប់សំណួរនីមួយៗេនកនុងតរង និងពនយល់អំពីមូលដឋ នចបប់ និងេគលបំណងៃនសំណួរ
នីមួយៗ។ េសចកតីែណនំសតីពីតរងសេងកតករណ៍សវនករមនសរៈសំខន់កនុងករពនយល់អតថន័យ 
សំណួរនីមួយៗ និងធនឲយមរនតីសេងកតករណ៍សវនករទំងបចចុបបនន និងអនគត យល់ដឹងរសបគន
អំពីសំណួរនីមួយៗ។ ឧបករណ៍មួយេផសងេទៀតសេងខបអំពីចបប់ជតិ និងចបប់អនតរជតិែដលជមូល
ដឋ នៃនសំណួរនីមួយៗេនកនុងតរងសេងកតករណ៍សវនករគឺបញជ ីចបប់ (េសចកតីបែនថមទី៣) រតូវបន
ផតល់ឲយមរនតីសេងកតករណ៍សវនករ េដមបបីងកករងយរសលួកនុងករេយងចបប់ែដលពក់ព័នធនឹង
សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ ែដលរតូវបនេរជសេរ សសរមប់ករសេងកតករណ៍សវន
ករ។ 

មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ មនឆនទៈអនុវតតករសេងកតករណ៍សវនករេនះេដយេគរព
តមេគលករណ៍មួលដឋ នអនតរជតិ22 និងបនបេងកតរកមសីលធម៌សរមប់មរនតីសេងកតករណ៍សវន
                                                           
22

 សូមេមល៖ អងគករេលកែលងេទសអនតរជតិ - េសៀវេភសតីពីករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ (រកុងឡុដ៍៖ េបះពុមព
ផសយេដយអងគករេលកែលងេទសអនតរជតិ ឆន ំ ១៩៩៨) Al Index POL 30/02/98។ េជែលន ណ ភីជីក និង 
វ៉នីស េលសនី - អវីេទជករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌៖ េសចកតីែណនំជមូលដឋ នសតីពីបទដឋ ន  និងករ
អនុវតតចបប់ (ញូវយ៉ក៖ គណៈកមម ធិករេមធវសីរមប់សិទធិមនុសស ឆន ំ២០០០)។ អងគករសនតិសុខ និងសហ
របតិបតតិករអឺរ ៉បុ (OSCE) / ករយិល័យវទិយសថ នលទិធរបជធិបេតយយ និងសិទធិមនុសស  (ODIHR)- សេងកតករណ៍
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ករែដលដក់េចញកតពវកិចចមិនេរជៀតែរជក មិនលំេអៀង និងរកសករសំងត់ ឲយមរនតីសេងកតករណ៍
សវនករេគរពតម (រកមសីលធម៌) (េសចកតីបែនថមេលខ៤)។ 

បុគគលកិ និងករបណតុ ះបណត ល    
បចចុបបននេនះរកុមករងរៃនគេរមងមនមរនតីសេងកតករណ៍សវនករចំនួន ៤ នក់ែដលមន

បទពិេសធន៍ និងជំនញែផនកចបប់។ ដូចែដលបនេលកេឡងខងេល មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ
រតូវេគរពរកមសីលធម៌។ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករមនជំនួយពីអនករបឹកសែផនកចបប់ជតិ និង
អនតរជតិ។ មុនករសេងកតករណ៍សវនករចប់េផតម មរនតីសេងកតករណ៍សវនកររតវូបនបណតុ ះ
បុះណត លយ៉ងហមត់ចត់ទំងែផនករទឹសតី និងែផនកអនុវតត រមួមនករបណតុ ះបណត លសតីពី៖ 

• ករសេងកតករណ៍សវនករ និងករេរបរបស់តរងសេងកតករណ៍សវនករ 

• រកមសីលធម៌ និងសរៈសំខន់ៃនភពមិនលំេអៀង ភពមិនេរជៀតែរជក កររកសករសំងត់
និងជំនញវជិជ ជីវៈ 

• បទដឋ នៃនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌កនុងចបប់ជតិ និងអនតរជតិ និង 

• បទដឋ នតុលករគំរ ូ

មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ សេងកតសវនករេរឿងកតីរពហមទណឌ កនុងតុលករេសទរែតរល់ៃថង 
េហតុដូេចនះទទួលបនចំេណះដឹងជក់ចបស់អំពីនីតិវធីិរពហមទណឌ  ែដលអនុវតតេនកនុងរបេទសកមពុជ។ 
មរនតីសេងកតករណ៍សវនករបនបេងកតទំនក់ទំនងលអ និងវជិជមនជមួយបុគគលិករបស់តុលករែដល
បនសេងកត េនះគឺរសបតមេគលបំណងរបស់គេរមង ែដលបំេពញករងរកនុងភពៃដគូជមួយ
តុលករ និងអនកពក់ព័នធវស័ិយយុតតិធម៌ដៃទេទៀត េដមបេីលកកមពស់ករទទួលសគ ល់ និងអនុវតតបទ
បបញញតិតៃនសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌។ 

នីតិវិធសីេងកតករណ៍សវនករ    
រសបតមេគលបំណងៃនគេរមង មរនតីសេងកតករណ៍សវនករចំនួន ២នក់ រតូវបនចត់ឲយ

សេងកតសវនករេនតុលកររកងុភនំេពញ និង ២នក់េទៀតសេងកតសវនករេនតុលករេខតត 
កណត ល។ ករេធវរេបៀបេនះអចឲយមរនតីសេងកតករណ៍សគ ល់ចបស់ពីតុលករែដលពួកេគរតវូេធវករ
ជមួយ និងអចឲយពួកេគបេងកតទំនក់ទំនងជមួយេចរកមនិងបុគគលិកេនកនុងតុលករេនះ។ មជឈ 

                                                                                                                                                                                           

សវនករ៖ េសៀវេភេយងសរមប់អនកអនុវតត (បូ៉ឡូញ៖ OSCE/ ODIHR ឆន ំ២០០៨)។ បបរ៉ អូលីេវ រ៉ និង 
លីនដ េបសរទី មូ៉វ៉េអដ - េសៀវេភសេងកតករណ៍សវនករៃនគណៈកមមករអនកចបប់អនតរជតិ (ហសែឺណវ៖ 
គណៈកមមករអនកចបប់អនតរជតិ ឆន ំ២០០២)។ 
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មណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ េរជសេរ សសេងកតសវនកររពហមទណឌ េនឯតុលករទំងពីរេដយមិន
បនេរគងទុកជមុន មិនគិតេទេលរបេភទបទេចទរបកន់េនកនុងករណីជក់លក់ណមួយេឡយ។ 

ចំេពះសវនករនីមួយៗែដលបនសេងកត ទិននន័យរតូវបនកត់រតេដយផទ ល់េនេលតរង
សេងកតករណ៍សវនករ។ េយងកំណត់ករយកព័ត៌មនរតឹមែតេនកនុងសវនករបុ៉េណណ ះ ដូេចនះគម ន
ករសមភ ស ឬកិចចសនទនបែនថមេនះេទ េលកែលងែតកិចចខិតខំរបឹងែរបងកនុងករកត់រតសលរកម
ែដលរបកសបនទ ប់ពីសវនករបនបញច ប់។ 

របព័នធរគប់រគងទិននន័យ    
ទិននន័យៃនសវនករនីមួយៗ រតូវបនរសង់េចញពីតរងសេងកតករណ៍សវនករេហយ

បញចូ លេទកនុងរបព័នធរគប់រគងទិននន័យរបស់មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ (របព័នធរគប់រគងទិននន័យ
)។23 របព័នធរគប់រគងទិននន័យឆលុះបញច ំងសំណួរេនកនុងតរងសេងកតករណ៍សវនករ និងរតូវបន
បេងកតេឡងេដយេរបរបព័នធ Microsoft Visual Basic។ បែនថមេទេលតួនទីរកសទុកទិននន័យែដលបន
មកពីតរងសេងកតករណ៍សវនករ របព័នធរគប់រគងទិននន័យរតវូបនបេងកតេឡងេដមបវីភិគទិននន័យ
ែដលបនរកសទុក ឧទហរណ៍ របព័នធេនះនឹងបងហ ញសញញ ពីករឃំុខលួនបេណត ះអសននេលសរយៈ
េពលែដលបញញតតិេដយចបប់។ រសបេពលែដលគេរមងដំេណ រករ របព័នធរគប់រគងទិននន័យនឹងរតូវ
អភិវឌឍបែនថមេទៀត។ បនទ ប់ពីេនះរបព័នធរគប់រគងទិននន័យនឹងកល យជបញជ ីរយទិននន័យដ៏ធំទូលយ 
និងជធនធនដ៏មនតៃមលសរមប់មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ និងអងគករដៃទេទៀតែដលេធវករ
េដមបេីលកកមពស់ករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌េនកមពុជ។ 

ករវិភគ នងិកិចចពិភកស 
មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ វភិគទិននន័យៃនសវនករែដលរតវូបនរកសទុកកនុង របព័នធ

រគប់រគងទិននន័យ រពមទំងកត់សមគ ល់នូវករវវិតតវជិជមន និងបញហ អវជិជមនននែដលេកតមនេន
កនុងសវនករ។ ទិននន័យមនមូលដឋ នេលចេមលយែដលមរនតីសេងកតករណ៍សវនករេឆលយេទនឹង
សំណួរេនកនុងតរងសេងកតករណ៍សវនករ។ ទិននន័យរតូវបនបងហ ញេនកនុងរបយករណ៍របចំ 
ឆមស និងេរបៀបេធៀបជមួយទិននន័យែដលរបមូលបនេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍េលកមុន 
េដមបកំីណត់នូវភពែរបរបលួៃនករអនុវតតរបស់តុលករ។ របយករណ៍របចំឆមសនីមួយៗ 
បងហ ញនូវករវភិគសីុជេរមនូវែផនកតូចៗៃនសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌។ ករវភិគ
េនះមនេគលបំណងផតល់លទធភពឲយមជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ កំណត់បននូវភពខល ំង និង
ភពេខសយៃនករអនុវតតរបស់តុលករ និងផតល់អនុសសន៍សមរសបដល់តុលករ និងអនកពក់
ព័នធនឹងវស័ិយយុតតិធម៌ដៃទេទៀត កនុងផលូវមួយែដលអចឲយករទទួលសគ ល់និងករអនុវតតបទបបញញតិត 
                                                           
23

 េគនឹងអចទសសនរបព័នធរគប់រគងទិននន័យបនេនេលេគហទំព័របស់មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ៖ 
www.cchrcambodia.org ។ 
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សតីពីសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌េនកនុងសវនករេរឿងកតីរពហមទណឌ  មនលកខណៈ 
កន់ែតរបេសរេឡង។ 
 គេរមងមនេគលបំណងផតល់ទិននន័យរតឹមរតូវ ែដលជមូលដឋ នជំរញុឲយមនករផល ស់បតូរករ
អនុវតតរបស់តុលករ និងឈនេទរកករែកទរមង់ចបប់និងរបព័នធយុតតិធម៌។  ពរងងចុងេរកយៃន
របយករណ៍របចំឆមសរតូវបនេផញជូនរបធនៃនតុលករែដលបនសេងកត េដមបីទទួលបន
េយបល់ និងអនុសសន៍ េនមុនេពលេចញផសយ។ េនេពលេចញផសយ មជឈមណឌ លសិទធិមនុសស
កមពុជែចកចយរបយករណ៍េនះេទឲយៃដគូពក់ព័នធ រពមទំងេសនសំុជួបរបជំុ ឬេធវបទបងហ ញ េដមបី
ពនយល់បែនថមអំពីទិននន័យ ករវភិគទិននន័យ និងអនុសសន៍។ បុគគលិកគេរមងក៏បនេសនសុជួំបរប
ជំុផងែដរ ជមួយតំណងតុលករែដលបនសេងកត រពមទំងអងគភព អងគករ និងសថ ប័នពក់ព័នធ
វស័ិយយុតតិធម៌ដៃទេទៀត ែដលជប់ទក់ទងនឹងអនុសសន៍េនកនុងរបយករណ៍។ កិចចរបជំុេនះជ
ឱកសមួយសរមប់ផល ស់បតូរគំនិតេយបល់ និងនំឲយមនករយល់ចបស់អំពីករលំបកែដលរបឈម
មុខេដយអនកេធវករ េដមបីពរងឹងរបព័នធយុតតិធម៌។ កិចចរបជំុពិភកសមនេគលបំណងជំរញុឲយមនករ
អនុវតតអនុសសន៍ ែដលមនេនកនុងរបយករណ៍ ឬវធិនករណ៍ដៃទេទៀត ែដលអចេដះរសយនូវ
កររពយួបរមភែដលអចេកតេចញពីអនុសសន៍។ 

 បនទ ប់ពីេចញផសយរបយករណ៍របចំឆមសទី១ មជឈមណឌ លសិទិធមនុសសកមពុជបនេសនសំុ
ជួបពិភកសជមួយអងគភពអងគករ និងសថ ប័នដូចខងេរកម៖ 

• រកសួងយុតតិធម៌ 

• រកមុរបឹកសកំែណទរមង់ចបប់ និងរបព័នធយុតតិធម៌ 

• តុលកររកងុភនំេពញ 

• តុលករេខតតកណត ល 

• សលឧទធរណ៍ៃនរពះរជណចរកកមពុជ 

• តុលករកំពូលៃនរពះរជណចរកកមពុជ 

• គណៈេមធវ ី

• អគគបញជ ករដឋ ននគរបលជតិ 

• មជឈមណឌ លអប់រចំបប់សរមប់សហគមន៍ 

• រកមុអនកចបប់ករពរសិទធិកមពុជ 

• អងគករជំនួយែផនកចបប់កមពុជ 

 

 េគលេដៃនកិចចពិភកស ហក់ដូចជខុសគន បនតិចបនតួចេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ េទ
តមអងគករ អងគភព និងសថ ប័នែដលអនុសសន៍រតូវបនផតល់ឲយេនកនុងរបយករណ៍នីមួយៗ។ បញហ  
របឈមមុខមួយៃនគេរមង គឺករទក់ទញករចូលរមួពីសំណក់ៃដគូពក់ព័នធឲយបនេជគជ័យ។ 
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មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ សូមសំែដងករេកតសរេសរចំេពះកិចចពិភកសវជិជមន និងែបប
សថ បន ែដលបនេធវេឡងជមួយៃដគូពក់ព័នធ ែដលមនឆនទៈផតល់កិចចសហករណ៍ជមួយគេរមង។ 
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៣. ទិននន័យ 
 

 

េនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករបនសេងកតសវនករ
ទំងអស់ចំនួន ៥៣២ េនតុលកររកងុភនំេពញ និងតុលករេខតតកណត ល។ ែផនកេនះបងហ ញពីទិននន័យ 
“េដម” ែដលកត់រតេដយមរនតីសេងកតករណ៍សវនករេនេលតរងសវនករកនុងេពលសេងកត
ករណ៍សវនករនីមួយៗ។ ទិននន័យែដលរបមូលបនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២ រតូវបន
បងហ ញទនទឹមគន ជមួយនឹងទិននន័យែដលរបមូលបនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១ េដមបីេធវករ
េរបៀបេធៀប និងវភិគេទេលករែរបរបលួៃនករអនុវតតរបស់តុលករ។ 

 
តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី១១១១៖សវនករែដលបនសេងកត៖សវនករែដលបនសេងកត៖សវនករែដលបនសេងកត៖សវនករែដលបនសេងកត 

េនតុលកររកងុភនំេពញេនតុលកររកងុភនំេពញេនតុលកររកងុភនំេពញេនតុលកររកងុភនំេពញ    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
េលខ % េលខ % 

ចំនួនសវនករ ១៤២ ៣៧៦ 
បទឧរកិដឋ ៨៤ ៥៩ ១៩០ ៥១ 
បទមជឈឹម ៥៨ ៤១ ១៨៦ ៤៩ 
េនតុលករេខតតកណត លេនតុលករេខតតកណត លេនតុលករេខតតកណត លេនតុលករេខតតកណត ល 
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី១១១១ អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២ 

    
េលខ % េលខ % 

ចំនួនសវនករ ៥៧ ១៥៦ 
បទឧរកិដឋ ២១ ៣៧ ៥៥ ៣៥ 
បទមជឈឹម ៣៦ ៦៣ ១០១ ៦៥ 
 

តួេលខទី១ បងហ ញពីចំនួន និងទីតំងៃនសវនកររពហមទណឌ ែដលសេងកតេដយមរនតីសេងកត
ករណ៍សវនករកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២ រពមទំងបទេចទរបកន់េនកនុងសវនករនីមួយ 
ៗ។ មរត ៤៦ ៃនរកមរពហមទណឌ បនឲយនិយមន័យបទឧរកិដឋ ថជបទេលមសទំងឡយណែដល
អតិបរមៃនេទសដក់ពនធនគរេលសពី ៥ឆន ំ។ បទមជឈមឹរតូវបនឲយនិយមន័យេនកនុងមរត ៤៧ 
ថជបទេលមសទំងឡយណ ែដលអតិបរមៃនេទសដក់ ពនធនគរមនរយៈេពលេលសពី ៦ៃថង 
និងេរកម ឬេសម ៥ឆន ំ។ បទលហុរតូវបនឲយនិយមន័យថជបទេលមសទំងឡយណែដលអតិបរម
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ៃនេទសដក់ពនធនគរមនរយៈេពលេរកម ឬេសមនឹង ៦ៃថង។24ដូចែដលបនេលកេឡងខងេល 
សវនកររតវូបនេរជសេរ សសរមប់សេងកត េដយពឹងែផអកេទេលកលវភិគរបស់តុលករែត
បុ៉េណណ ះ េដយមិនគិតេទេលរបេភទៃនបទេចទរបកន់េនះេទ។ ដូេចនះសវនករែដលបនសេងកត 
តំណងឲយសវនករគំរ ូ ែដលរតវូបនេរជសេរ សេដយមិនបនេរគងទុកជមុនេនកនុងតុលករែដល
បនសេងកត។ ទិននន័យែដលរបមូលបនពីករសេងកតសវនករចំនួន ៥៣២ េនកនុងអំឡុងេពលរបយ
ករណ៍ទី២ តំណងឲយទិននន័យគំរ ូ ែដលមនចំនួនេរចនជងទិននន័យែដលរបមូលបនពីសវនករ
ែដលបនសេងកតចំនួន ១៩៩ េនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១ ករណ៍េនះបេងកននូវភពតំណង
ៃនទិននន័យ។ 

សទិធិទទួលបនសវនករជសធរណៈ    
ជនរគប់របូមនសិទធិទទួលបនករកំណត់ពីពិរទុធភព ឬភពគម នេទសេនកនុងសវនករជ

សធរណៈ25 េលកែលងែតេនកនុងករណីពិេសស។26 សិទធិទទួលបនសវនករជសធរណៈមន
ធតុផសំមួយចំនួន៖ ជទូេទសវនករគួរែតេធវេឡងជសធរណៈ និងេដយផទ ល់មត់ ព័ត៌មនអំពីទី
កែនលងនិងកលបរេិចឆទៃនសវនករគួរែតរតូវបនបិទផសយជសធរណៈ និងគួរែតមនមេធយបយ
េផសងៗសរមលួដល់ករចូលរមួរបស់សធរណជន។27 េលសពីេនះ មរត ៣១៧ ៃនរកមនីតិវធីិរពហម 

                                                           
24

 មរត ៤៨ ៃនរកមរពហមទណឌ ។ 
25

 មរត ៣១៦ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ។ មរត ១០ ៃនេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស។ មរត 
១៤(១) ៃនកតិកអនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ។ 
26

 មរត ៣១៦ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  ែចងថ េបតុលករយល់េឃញថសធរណភព បងកឲយមនេរគះ
ថន ក់ដល់សណត ប់ធន ប់សធរណៈ ឬដល់ទំេនៀមទមល ប់េនះ តុលករតមេសចកតីសេរមចមនសំអងេហតុ 
អចបងគ ប់ឲយមនករពិភកសេដញេដលទំងរសុង ឬមួយែផនករបរពឹតតេទជសមង ត់ បុ៉ែនតេសចកតីសេរមចេល
បញហ េនះ រតូវដក់ភជ ប់ជមួយនឹងសលរកមេលអងគេសចកតី។ មរត ១៤(១) ៃនកតិកសញញអនតរជតិសតីពីសិទធិ
ពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ ែចងថ សរព័ត៌មន និងសធរណៈជន អចមិនឲយចូលរមួទំងរសុង ឬែផនកមួយ
ៃនសវនករ សរមប់ផលរបេយជន៍ៃន “ទំេនៀមទមល ប់លអ សណត ប់ធន ប់សធរណៈ ឬសនតិសុខជតិកនុងសងគម
របជធិបេតយយ” េនេពលែដលករេធវជសធរណៈ នឹងនំឲយខូចរបេយជន៍យុតតិធម៌ ឬេនេពលែដលផល
របេយជន៍ៃនជីវតិឯកជនរបស់គូភគីតរមូវឲយេធវដូេចនះ។ 
27

 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសៃនអងគករសហរបជជតិ - កថខ័ណឌ ទី ២៨ ៃនបទអតថ ធិបបយទូេទេលខ ៣២៖ 
មរត ១៤ - សិទធិេសមគន ចំេពះមុខតុលករ និងសលជរមះកតី និងករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ (CCPR/C/GC/31) 

ចុះៃថងទី២៣ ែខសីហ ឆន ំ២០០៧។ 
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ទណឌ  បនែចងថ េនកនុងរគប់ករណីទំងអស់ សលរកមរតូវែតរបកសេនេពលសវនករជ
សធរណៈ។28 

សវនករជសធរណៈធនថ រដឋបលយុតតិធម៌មនតមល ភព េហយតុលករេនែតទទួល
បនទំនុកចិតតពីសំណក់សធរណជនេទេលេសចកតីសេរមច និងសលរកម ែដលេចញេដយ
សថ ប័នេនះ។ សរមប់ភគីពក់ព័នធេនកនុងសវនករ ករពិនិតយពិច័យជសធរណៈអចឲយសធរណ
ជនេមលេឃញពីរេបៀបសេរមចែដលរេំលភចបប់ និងរេំលភអំណច មិនេគរពនីតិវធីិ ែដលមនដូច
ជករណីភគីមនភពមិនេសមគន  ឬទទួលរងករេរជៀតែរជក និងឥទធិពលពីខងេរក។ េនេពលែដល
របព័នធចបប់រតូវបនអនុវតតរសបតមចបប់ និងេគលករណ៍សីលធម៌ សវនករសធរណៈក៏នំឲយ
មនភពេជឿជក់េទេលសមតថភពរដឋកនុងករផតល់យុតតិធម៌។ 

 

តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី២២២២៖ សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះជសធរណៈ៖ សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះជសធរណៈ៖ សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះជសធរណៈ៖ សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះជសធរណៈ 

២២២២((((កកកក))))    េតមនករបិទផសយជូនដំណឹងអំពីេតមនករបិទផសយជូនដំណឹងអំពីេតមនករបិទផសយជូនដំណឹងអំពីេតមនករបិទផសយជូនដំណឹងអំពីសវនករេនេលកត រេខៀនេរកបនទប់សវនករសវនករេនេលកត រេខៀនេរកបនទប់សវនករសវនករេនេលកត រេខៀនេរកបនទប់សវនករសវនករេនេលកត រេខៀនេរកបនទប់សវនករែដរឬេទែដរឬេទែដរឬេទែដរឬេទ????    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
េលខ % េលខ % 

មន ៥ ៣ ០ ០ 

គម ន ១៩៤ ៩៧ ៥៣២ ១០០ 
២២២២((((ខខខខ))))    េតសធរណជនរតវូបនររងំមិនេតសធរណជនរតវូបនររងំមិនេតសធរណជនរតវូបនររងំមិនេតសធរណជនរតវូបនររងំមិនឲយឲយឲយឲយចូលចូលចូលចូល    ឬបេណត ញេចញពីបនទប់ឬបេណត ញេចញពីបនទប់ឬបេណត ញេចញពីបនទប់ឬបេណត ញេចញពីបនទប់សវនករែដរឬេទសវនករែដរឬេទសវនករែដរឬេទសវនករែដរឬេទ???? 
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១ អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២ 
 េលខ % េលខ % 
មន ០ ០ ០ ០ 
គម ន ១៩៩ ១០០ ៥៣២ ១០០ 
 

 ទិននន័យសំណួរទី២(ក) បងហ ញថ គម នតុលករណមួយកនុងចំេណមតុលករែដលបន
សេងកត បនបិទផសយជូនដំណឹងលំអិតអំពីេពលេវល និងទីកែនលងៃនសវនករេនះេទេនកនុងអំឡុង
េពលរបយករណ៍េនះ។ សិទធិទទួលករជំនំុជរមះជសធរណៈ គឺជសិទធិមួយែដលរតូវបនវភិគ
លំអិតេនកនុងរបយករណ៍ទី១។ េដយសរែតរបយករណ៍ទី១ រតវូបនេចញផសយេនចុងអំឡុង
េពលរបយករណ៍េនះ តុលករមិនមនឱកសេឆលយតបនឹងអនុសសន៍ ែដលផតល់េដយមជឈ

                                                           
28

 មរត ១៤(១) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ ក៏ែចងផងែដរថ ករេចញសល
រកមទំងអស់ អំពីេរឿងរពហមទណឌ  ឬរដឋបបេវណី រតូវរបកសជសធរណៈ េលកែលងែតផលរបេយជន៍អនីតិ
ជន តរមូវេផសងពីេនះ ឬេរឿងកតីអំពីទំនស់រគួសរ ឬអណពយបលរបស់កុមរ។  
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មណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជេនកនុងរបយករណ៍ទី១េនះេទ។ 
បុ៉ែនតេនកនុងេពលសរេសររបយករណ៍េនះ តុលកររកងុភនំេពញ បនអនុវតតេគលករណ៍បិទ
ផសយព័ត៌មនលំអិតេលកត រេខៀនជូនដំណឹងជេទៀងទត់។ េនះជករវវិតតមួយគួរឲយអបអរសទរ។ 

 ទិននន័យសំណួរទី២(ខ) បងហ ញថ គម នករផល ស់បតូរេទចប់ពីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១។ 
គម នករណីណមួយែដលបងហ ញថ សធរណជនរតូវបនររងំមិនឲយចូល ឬបេណត ញេចញពីបនទប់
សវនករេនះេទ។ ទិននន័យសរមប់សំណួរេនះរតូវបនបករសយជមួយនឹងលកខខ័ណឌ ថ េនេពល
ចប់េផតមសវនករ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករសថិតេនកនុងបនទប់សវនករ ដូេចនះលទធភពៃន
ករសេងកតសថ នភពខងេរកគឺមនករមិត។ បុ៉ែនត េទះបីជមនករមិតែបបេនះក៏េដយ ក៏មរនតីសេងកត
ករណ៍សវនកររតូវេធវករសេងកតជទូេទថ េតមនជនណមន ក់មិនរតូវបនអនុញញ តឲយចូលរមួកនុង
សវនករ តមរយៈករបដិេសធមិនឲយចូល ឬបេណត ញេចញពីបនទប់សវនករែដរឬេទ។ 

សទិធមិនេសរភីព នងិទទួលបនករជំនុជំរមះេដយគម នករពនយរេពល 
ចបប់ជតិនិងចបប់អនតរជតិ បនែចងអំពីសចចធរណ៍របឆំងនឹងករឃំុខលួនបេណត ះអសនន៖ 

ជេគលករណ៍ ជនណមន ក់ែដលរតវូបនេចទរបកន់ថរបរពឹតតបទេលមស រតូវបនេដះែលងេរក
ឃំុេនេពលរង់ចំករជំនំុជរមះ េនះគឺជជេរមសទី១ េហយករឃំុខលួនបេណត ះអសននគឺជជេរមសចុង
េរកយបំផុត។29 មរត ២០៥ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  បនកំណត់លកខខណឌ មួយចំនួន ែដលអចនំ
ឲយមនករឃំុខលួនបេណត ះអសនន។ 

របសិនេបរដឋឃំុខលួនជនែដលរតូវបនេចទរបកន់ថបនរបរពឹតតបទេលមស រដឋមនករណីយ  
កិចចយកេរឿងកតីេទជំនំុជរមះឲយបនរហ័សតមែដលអចេធវេទបន េដមបបីងហ ញភសតុតងរបឆំងនឹង
ជនជប់េចទ អនុញញ តឲយជនជប់េចទតទល់នឹងភសតុតងៃនករេចទរបកន់ និងបងហ ញភសតុតង
របស់ខលួន និងកំណត់អំពីភពមនេទស ឬគម នេទស។ សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយគម នពនយរ
េពលរតវូបនធនេដយចបប់អនតរជតិ30 េហយរយៈេពលអតិបរមៃនករឃុំខលួនបេណត ះអសននរតូវ
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 មរត ២០៣ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ែចងថ៖ “ជេគលករណ៍ ជនរតវូេចទរតូវមនេសរភីព។ កនុងករណី
ពិេសស ជនរតូវេចទអចរតូវឃុំខលួនបេណត ះអសននេនកនុងលកខខណឌ ែដលមនែចងកនុងែផនកេនះ”។ មរត ៩(៣) 
ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ ែចងថ៖ “ករឃុំខលួនមនុសស េដមបីរង់ចំករជំនំុ
ជរមះ គឺមិនែមនជវធិនទូេទេទ”។ 
30

 មរត ៩(៣) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ ែចងថ បុគគលណែដលបនចប់
ខលួន ឬឃំុខលួនពីបទរពហមទណឌ  នឹងរតូវបននំខលួនេទចំេពះមុខេចរកម ឬអជញ ធរណមួយេផសងេទៀត ែដល
អនុញញ តេដយចបប់ឲយបំេពញមុខងរតុលករ កនុងរយៈេពលយ៉ងខលីបំផុត និងរតូវបនជំនំុជរមះកនុងរយៈេពល
សមរសប ឬរតូវេដះែលង។ េគលករណ៍ទី៣៨ ៃនេគលករណ៍មូលដឋ នរបស់អងគករសហរបជជតិសតីពីឯក
រជយភពៃនរបព័នធតុលករ ែចងថ៖ “ជនណមន ក់ែដលរតូវបនឃុំខលួនេដយសរករេចទរបកន់រពហមទណឌ  
មនសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេនកនុងរយៈេពលមួយសមរមយ ឬេដះែលងេនកនុងេពលរង់ចំសវនករ។”" 
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បនកំណត់យ៉ងចបស់េនកនុងចបប់កមពុជ។31 មរនតីសេងកតករណ៍សវនករៃនមជឈមណឌ លសិទធិ
មនុសសកមពុជ សេងកតេទេលភពទូេទៃនករឃុំខលួនបេណត ះអសនន និងរយៈេពលែដលជនជប់េចទ
រតូវបនឃំុខលួនបេណត ះអសនន។ 

 

តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី៣៣៣៣៖ ករឃំុខលួនបេណត ះអសនន៖ ករឃំុខលួនបេណត ះអសនន៖ ករឃំុខលួនបេណត ះអសនន៖ ករឃំុខលួនបេណត ះអសនន 

៣៣៣៣((((កកកក))))    េតមនករឃុខំលួនបេណត ះអសននែដរឬេទេតមនករឃុខំលួនបេណត ះអសននែដរឬេទេតមនករឃុខំលួនបេណត ះអសននែដរឬេទេតមនករឃុខំលួនបេណត ះអសននែដរឬេទ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    

េលខ % េលខ % 
មន ១៧៦ ៨៨ ៤៤៦ ៨៤ 
គម ន ៧ ៤ ៨ ១,៥ 
មិនដឹង ១៦ ៨ ២ ០,៣ 
មិនពក់ព័នធ - - ៧៦ ១៤,២ 
សរបុ ១៩៩ ១០០ ៥៣២ ១០០ 
 

សំណួរ ៣(ក)កត់រតភពទូេទៃនករឃំុខលួនបេណត ះអសនន បនទ ប់ពីជនជប់េចទរតូវបន
ចប់ខលួន។ តរងសេងកតករណ៍សវនករែដលេរបេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២ មនបញចូ ល
ជេរមសបែនថមគឺ “មិនពក់ព័នធ” ែដលរតូវបនេរជសេរ សេនេពលែដលគម នករចប់ខលួន និងគម នករឃំុ
ខលួនបេណត ះអសនន។ ជនជប់េចទែដលរតូវបនេកះេហេទបងហ ញខលួនេនមុខតុលករ េនមន
េសរភីពេនរគប់ដំណក់កលទំងអស់មុនសវនករ។ េដយេរបវធីិសរសតថមីេនះ មរនតីសេងកតករណ៍
សវនករេរជសេរ សចេមលយថ “គម ន” េនកនុងករណីែដលជនជប់េចទរតូវបនចប់ខលួន បុ៉ែនតរតវូបន
េដះែលងឲយេនេរកឃុំ (ែដលេកតេឡងែតកនុងករណីចំនួន ១,៥% ែតបុ៉េណណ ះ)។ 

ទិននន័យសរមប់សំណួរ ៣(ខ) បងហ ញថករឃំុខលូនបេណត ះអសននេនែតមនលកខណៈទូេទ
េនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍។ ចំនួនភគរយៃនករណីែដលជនជប់េចទរតូវបនឃំុខលួនបេណត ះ
អសននមនករធល ក់ចុះបនតិចបនតួច។ បុ៉ែនតេបេយងតមសចចធរណ៍ចបប់របឆំងនឹងករឃំុខលួនបេណត ះ
អសនន ចំនួន ៨៤% េនែតជអរតមួយខពស់។ មរត ២២៣ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  បនែចងពី
ជេរមសេផសងេរកពីករឃំុខលួនបេណត ះអសនន គឺកររតតួពិនិតយតមផលូវតុលករ ែដលជវធិនករណ៍
មួយរតឹបនតឹងសិទធិេសរភីពករមិតទបជងករឃំុខលួនបេណត ះអសនន។ 

ទិននន័យបនបងហ ញនូវសវនករែដលបនសេងកតមួយចំនួន ែដលកនុងេនះជនជប់េចទរតូវ
បនឃំុខលួនបេណត ះអសននេលសរយៈេពលែដលកំណត់េដយចបប់។ តួេលខទី៤ ខងេរកមបងហ ញ
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 មរត ២០៨ និង២០៩ (នីតិជន) និងមរត ២១៣ និង១១៤ (អនីតិជន) ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ។ មរត៣៨ 
ៃនរដឋធមមនុញញែចងថ ករឃំុខលួនជនណមន ក់នឹងអចេធវេទេកត លុះរតែតអនុវតតរតឹមរតូវតមបញញតិតចបប់។ 
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នូវព័ត៌មនែដលបនមកពីសវនករចំនួន ១៨ ែដលកនុងេនះជនជប់េចទរតូវបនឃំុខលួនេលស
រយៈេពលកំណត់េដយចបប់។ េទះបីជសវនករចំនួន ១៨ េនះ េសមនឹង ៣,៣% ៃនសវនករែដល
បនសេងកតទំងអស់ចំនួន ៥៣២ (ធល ក់ចុះ ០,៥% េបេរបៀបេធៀបនឹងទិននន័យេនកនុងអំឡុងេពលរបយ
ករណ៍ទី១) ក៏េដយ ក៏ករឃំុខលួនខុសចបប់េនែតជចំណុចមួយែដលគួរឲយរពយួបរមភ។ 

 

តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី៤៤៤៤៖ ករឃំុខលួនបេណត ះអសននែដលេលមសចបប់ ៖ ករឃំុខលួនបេណត ះអសននែដលេលមសចបប់ ៖ ករឃំុខលួនបេណត ះអសននែដលេលមសចបប់ ៖ ករឃំុខលួនបេណត ះអសននែដលេលមសចបប់ ((((េលសរយៈេពលកំណត់េដយចបប់េលសរយៈេពលកំណត់េដយចបប់េលសរយៈេពលកំណត់េដយចបប់េលសរយៈេពលកំណត់េដយចបប់)))) 

អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
    

េលខេលខេលខេលខ    
    

តុលករតុលករតុលករតុលករ    បទេចទបទេចទបទេចទបទេចទ    
របកន់របកន់របកន់របកន់    

ចំនួនៃថងអតិចំនួនៃថងអតិចំនួនៃថងអតិចំនួនៃថងអតិ
បរមៃនករបរមៃនករបរមៃនករបរមៃនករ

ឃំុឃំុឃំុឃំុខលួនខលួនខលួនខលួន    
បេណត ះ បេណត ះ បេណត ះ បេណត ះ 
អសននអសននអសននអសនន    

ចំនួនៃថងឃំុ ចំនួនៃថងឃំុ ចំនួនៃថងឃំុ ចំនួនៃថងឃំុ 
ខលួនបេណត ះ ខលួនបេណត ះ ខលួនបេណត ះ ខលួនបេណត ះ 

អសននអសននអសននអសនន    

ចំនួនៃថងឃំុចំនួនៃថងឃំុចំនួនៃថងឃំុចំនួនៃថងឃំុ
ខលួនេលសខលួនេលសខលួនេលសខលួនេលស    

េទសេទសេទសេទស    

((((មុនគិតេពល មុនគិតេពល មុនគិតេពល មុនគិតេពល 
េវលៃនេវលៃនេវលៃនេវលៃន    

ករឃុំករឃុំករឃុំករឃុំខលួនខលួនខលួនខលួន
បេណត ះបេណត ះបេណត ះបេណត ះ    
អសននអសននអសននអសនន))))    

ករគិត ករគិត ករគិត ករគិត 
បញចូ លបញចូ លបញចូ លបញចូ លេពលេពលេពលេពល
េវលៃនករេវលៃនករេវលៃនករេវលៃនករ

ឃំុខលួនឃំុខលួនឃំុខលួនឃំុខលួន    
បេណត ះបេណត ះបេណត ះបេណត ះ    
អសននអសននអសននអសនន    

១ PP/04-
01-10 

ចបប់សតីពី
សថ ន 
ទមងន់េទស
ៃន 
បទឧរកិដឋ/ 
បលន់ 

៦៨២ ៧៨៤ ១០២ ៥ ឆន ំ មន 

២ PP/05-
01-10 

ចបប់សតីពី
សថ ន 
ទមងន់េទស
ៃន 
បទឧរកិដឋ/ 
បលន់ 

៦៨២ ១០១៨ ៣៣៦ ៥ ឆន ំ មន 

៣ PP/26-
04-10 

ចបប់សតីពី
សថ ន 

ទមងន់េទស
ៃន 

បទឧរកិដឋ/ 
បលន់ 

៦៨២ ១០១៣ ៣៣១ ៥ ឆន ំ 
 

មន 
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៤ PP/02-
02-10 

ចបប់សតីពី
សថ នទមងន់
េទសៃន 
បទឧរកិដឋ 

/បលន់ 

៦៨២ ១០៨២ ៤០០ ៧ ឆន ំ មន 

៥ PP/04-
05-10 

ចបប់អុ៊ន 
តក់/ឆេបក 

៣១០ ៥៨៨ ២៧៨ ១ ឆន ំ មន 

៦ PP/06-
05-10 

ចបប់អុ៊ន 
តក់/ែកលង 
បនលំឯកសរ 

៣១០ ១១៥៨ ៨៤៨ ៧ ែខ មន 

៧ PP/26-
01-10 

ចបប់អុ៊ន 
តក់/ 

រេំលភេល
េសចកតីទុក 

ចិតត 

៣១០ ៣៥០ ៤០ ៤ ឆន ំ     មន 

៨ KD/28-
06-10 

ចបប់សតីពី
សថ ន 

ទមងន់េទស
ៃនបទឧរកិដឋ

/បលន់ 

៦៨២ ៨៧២ ១៩០ ៦ ឆន ំ មិនដឹង 

៩ KD/19-
03-10 

ចបប់អុ៊ន 
តក់/បងក 
របួសសន ម 

៣១០ ៣៧៤ ៦៤ ១៤ ែខ មន 

១០ KD/31-
03-10 

ចបប់អុ៊ន 
តក់/បំផល ញ 
រទពយសមបតតិ 

៣១០ ៣៦៥ ៥៥ ១ ឆន ំ មន 

១១ KD/12-
05-10 

ចបប់អុ៊ន 
តក់/េចរ 
កមម 

៣១០ ៥៩៥ ២៨៥ ១ ឆន ំ មន 

១២ KD/24-
06-10 

ចបប់អុ៊ន 
តក់/បងក 
របួសសន ម 

៣១០ ៤២៦ ១១៦ ១៣ ែខ មន 
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១៣ KD/04-
06-10 

ចបប់អុ៊ន 
តក់/បងក 
របួសសន ម 

៣១០ ៤៥២ ១៤២ ១៥ ែខ មន 

១៤ KD/07-
06-10 

ចបប់អុ៊ន 
តក់/ 

េចរកមម 

៣១០ ៤៦១ ១៥១ ១៨ ែខ មន 

១៥ KD/17-
06-10 

ចបប់សតីករ
រតតួពិនិតយ 

េរគឿងេញៀន
/ ជួញដូរ 

េរគឿងេញៀន 

៣១០ ៣៧៧ ៦៧ ២ ឆន ំ មិនដឹង 

១៦ KD/28-
05-10 

ចបប់អុ៊ន 
តក់/ 
េចរកមម 

៣១០ ៧១២ ៤០២ ២១ ែខ មន 

១៧ KD/03-
03-10 

ចបប់អុ៊ន 
តក់/បងក 
របួសសន ម 

៣១០ ៣៧៩ ៦៩ ១៣ ែខ
(អនីតិជន) 

មិនដឹង 

១៨ KD/22-
01-10 

ចបប់សតីពីក
ររគប់រគងអ
វធុ/េរបអវុធ
ខុសចបប់ 

៣១០ ៣៧៤ ៦៤ ៨ ែខ មន 

 

រយៈកំណត់ៃនករឃុំខលួនបេណត ះអសននេនកនុងតួេលខទី៤ រតូវបនគណនអនុេលមតម
មរត២០៨ និង២០៩ ៃនរកមរពហមនីតិវធីិរពហមទណឌ  ែដលែចងអំពីរយៈេពលអតិបរមិៃនករឃំុខលួន
បេណត ះអសននសរមប់បទឧរកិដឋ និងបទមជឈឹម។ មរត ២៤៩ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  ក៏មនែចង
ផងែដរ អំពីរយៈេពលឃំុខលួនបែនថមចំនួន ៤ែខេទៀត បនទ ប់ពីករេសុបអេងកតរតូវបនបញច ប់ និងមុន
េពលមនករជំនំុជរមះ។ រយៈេពលបែនថមេនះក៏រតូវបនយកមកគណនែដរ។ រយៈេពលអតិបរមិៃន
ករឃុំខលួនបេណត ះអសននសរមប់បទឧរកិដឋគឺ ២២ែខ (ឬ៦៨២ៃថង)។ រយៈេពលអតិបរមសរមប់បទ
មជឈឹមគឺ ១០ ែខ (ឬ៣១០ៃថង)។ 

 េយងមនកររពយួបរមភអំពីសវនករចំនួន ១៨ ែដលកនុងេនះករឃំុខលួនបេណត ះអសនន
េនមុនសវនករេលសរយៈេពលកំណត់េដយចបប់ េហយកនុងចំេណមេនះ សវនករចំនួន ១៣
ទក់ទងនឹងបទមជឈឹម។  េទះបីជតុលកររតវូគិតេទេលកតត ជេរចន េដមបវីយតៃមលេលលទធភពៃន
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ករឃុំខលួនបេណត ះអសននេនះ េហយេសចកតីសេរមចរតូវបនេធវេឡងេទតមករណីនីមួយៗក៏េដយ 
ក៏មូលេហតុៃនករឃំុខលួនបេណត ះអសននែដលមនែចងេនកនុងមរត ២០៥ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  
ករមនឹងរតូវបនអនុវតតចំេពះជន ែដលរតវូបនេចទរបកន់ពីបទេលមសែដលមិនមនលកខណៈហិងស 
ដូចជបទឆេបក បទែកលងបនលំឯកសរ និងបទរេំលភេលេសចកតីទុកចិតត  គួរែតរតូវបនេដះែលងឲយ
េនេរកឃំុេនមុនេពលមនករជំនំុជរមះ។ េនកនុងសវនករមួយ ជនជប់េចទរតូវេចទរបកន់ពីបទ
ែកលងបនលំលិខិតឯកជន លិខិតពណិជជកមម ឬលិខិតធនគរ ែដលមនែចងេនកនុងមរត ៥០ ៃនចបប់
អុ៊នតក់ ែដលរតូវទទួលេទសពនធនគរអតិបរម ៥ឆន ំ។ ជនជប់េចទរតូវបនឃំុខលួនបេណត ះអសនន
កនុងរយៈេពលជង ៣ឆន ំ មុននឹងមនករជំនំុជរមះេលេរឿងកតី។ ជនេនះរតូវបនតុលករផតនទ េទស
ដក់ពនធនគរ ៧ ែខ។ េនះគឺមនន័យថ ជនជប់េចទរតូវឃំុខលួនកនុងពនធនគរេលសរយៈេពលៃនករ
ផតនទ េទស ចំនួន ២ឆន ំ និង ៥ែខ។ 

ដូចែដលបនេលកេឡងេនកនុងេសចកតីេផតមៃនរបយករណ៍េនះ អងគជំនំុជរមះវសិមញញកនុង
តុលករកមពុជ បនបេងកតឲយមនយុតតិសរសតមួយេនកនុងសលរកមេលកដំបូងរបស់ខលួន េដយបន
កត់បនថយេទសជនជប់េចទកំងេហកកអ៊វ េហឌុច េរពះែតទទួលសគ ល់ករឃំុខលួនបេណត ះអសនន
ខុសចបប់។ 

សទិធយិលដ់ឹងពីបទេចទរបកន ់
ជនជប់េចទមនសិទធិយល់ដឹងអំពីបទេចទរបកន់ែដលខលួនរបឈមមុខ។32 េនះគឺរប់បញចូ ល

ទំងបទេលមសែដលពួកេគរតូវបនអះអងថបនរបរពឹតត និងអងគេហតុែដលនំឲយមនករេចទ
របកន់។ ជនសងសយ័រតូវទទួលបនព័ត៌មនទំងេនះ េនកនុងភសមួយែដលខលួនយល់បន។33 

តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី៥៥៥៥៖ សិទធយិល់ដឹងអំពីបទេចទរបកន់៖ សិទធយិល់ដឹងអំពីបទេចទរបកន់៖ សិទធយិល់ដឹងអំពីបទេចទរបកន់៖ សិទធយិល់ដឹងអំពីបទេចទរបកន់ 

៤៤៤៤((((កកកក) ) ) ) េតេចរកមបនរបកសពីេរឿងកតីែដលរតវូេតេចរកមបនរបកសពីេរឿងកតីែដលរតវូេតេចរកមបនរបកសពីេរឿងកតីែដលរតវូេតេចរកមបនរបកសពីេរឿងកតីែដលរតវូជំនំុជំនំុជំនំុជំនំុជរមះែដរឬេទជរមះែដរឬេទជរមះែដរឬេទជរមះែដរឬេទ    ????    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
េលខ % េលខ % 

មន ១៩៦ ៩៨ ៤៩៣ ៩៣ 
គម ន ៣ ២ ៣៩ ៧ 
  

                                                           
32

 មរត ៩៧ និង៣២៥ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ។មរត ១៤(៣)(ក) និង(ច) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិ
ពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ។  
33

 មរត ៣៣០ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ។ មរត ១៤(៣)(ច) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិ
នេយបយ។ 
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៤៤៤៤((((ខខខខ) ) ) ) េតេចរកមបនរបប់ពីបទេចទេតេចរកមបនរបប់ពីបទេចទេតេចរកមបនរបប់ពីបទេចទេតេចរកមបនរបប់ពីបទេចទរបកន់របកន់របកន់របកន់ែដរឬេទែដរឬេទែដរឬេទែដរឬេទ    ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១ អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២ 
 េលខ % េលខ % 
មន ១៩៨ ៩៩ ៥០៣ ៩៥ 
គម ន ១ ១ ២៩ ៥ 
៤៤៤៤((((គគគគ) ) ) ) េតេចរកមបនរបប់ពីមរតចបប់ពក់ព័នធែដរឬេទេតេចរកមបនរបប់ពីមរតចបប់ពក់ព័នធែដរឬេទេតេចរកមបនរបប់ពីមរតចបប់ពក់ព័នធែដរឬេទេតេចរកមបនរបប់ពីមរតចបប់ពក់ព័នធែដរឬេទ    ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ១៦៩ ៨៥ ៣១៣ ៥៩ 
គម ន ៣០ ១៥ ២១៩ ៤១ 
៤៤៤៤((((ឃឃឃឃ) ) ) ) េតេចរកមបនេរៀបរប់ពីេឈម ះអនកចូលរមួែដរឬេទេតេចរកមបនេរៀបរប់ពីេឈម ះអនកចូលរមួែដរឬេទេតេចរកមបនេរៀបរប់ពីេឈម ះអនកចូលរមួែដរឬេទេតេចរកមបនេរៀបរប់ពីេឈម ះអនកចូលរមួែដរឬេទ    ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ១៩៦ ៩៨ ៤៤៣ ៨៣ 
គម ន ៣ ២ ៨៩ ១៧ 
៤៤៤៤((((ងងងង) ) ) ) េតេចរកមបនរបប់ពីកលបរេិចឆទនិងទីេតេចរកមបនរបប់ពីកលបរេិចឆទនិងទីេតេចរកមបនរបប់ពីកលបរេិចឆទនិងទីេតេចរកមបនរបប់ពីកលបរេិចឆទនិងទីកែនលងរបរពឹតតបទេលមសែដរឬេទកែនលងរបរពឹតតបទេលមសែដរឬេទកែនលងរបរពឹតតបទេលមសែដរឬេទកែនលងរបរពឹតតបទេលមសែដរឬេទ    ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    

េលខ % េលខ % 
មន ១៩៧ ៩៩ ៣៩៨ ៧៥ 
គម ន ២ ១ ១៣៤ ២៥ 
៤៤៤៤((((ចចចច) ) ) ) របសនិេបរតវូករេតអនកបកែរបរតវូបនផតល់ឲយែដរឬេទរបសនិេបរតវូករេតអនកបកែរបរតវូបនផតល់ឲយែដរឬេទរបសនិេបរតវូករេតអនកបកែរបរតវូបនផតល់ឲយែដរឬេទរបសនិេបរតវូករេតអនកបកែរបរតវូបនផតល់ឲយែដរឬេទ    ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ០ ០ ១៨ ៣ 
គម ន ០ ០ ១ ១ 
មិនពក់ព័នធ ១៩៩ ១០០ ៥១៣ ៩៦ 
៤៤៤៤((((ឆឆឆឆ) ) ) ) របសនិេបរតវូករេតជនពិកររតវូបនេគផតលជំ់នួយែដរឬេទរបសនិេបរតវូករេតជនពិកររតវូបនេគផតលជំ់នួយែដរឬេទរបសនិេបរតវូករេតជនពិកររតវូបនេគផតលជំ់នួយែដរឬេទរបសនិេបរតវូករេតជនពិកររតវូបនេគផតលជំ់នួយែដរឬេទ    ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ០ ០ ០ ០ 
គម ន ១ ០,៥ ១ ១ 
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មិនពក់ព័នធ ១៩៨ ៩៩,៥ ៥៣១ ៩៩ 
 

    េចរកមបនរបកសេរឿងកតីែដលរតវូជំនំុជរមះេនកនុងសវនករចំនួន ៩៣% និងរបកសពីបទ
េចទរបកន់របឆំងនឹងជនជប់េចទេនកនុងសវនករចំនួន ៩៥% ៃនសវនករទំងអស់ែដលបន
អេងកតេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២។ តួេលខេនះបងហ ញនូវករធល ក់ចុះបនតិចបនតួច េបេរបៀប
េធៀបនឹងទិននន័យែដលទទួលបនេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១។ ចំេពះករណីែដលេចរកម
របកសអំពីចបប់ និងភគីពក់ព័នធ រពមទំងកលបរេិចឆទ និងទីកែនលងែដលបទេលមសរតូវបនរបរពឹតត 
ទិននន័យមនករធល ក់ចុះគួរឲយកត់សមគ ល់។ េនកនុងសវនករមួយ ជនជប់េចទមិនទទួលបនជំនួយ
ពីអនកបកែរបេនះេទ។ ជនជប់េចទជជនជតិែបលហសុកិ ែដលអចនិយយ និងយល់ភសែខមរបន
បនតិចបនតួច មនករលំបកយ៉ងខល ំងេនកនុងករតមដននីតិវធីិ។ េនកនុងសវនករមួយ ជនជប់េចទ
មិនទទួលបនជំនួយសរមប់ជនពិករ។ ជនជប់េចទមនវយ័ចស់ជរ េហយមិនអចសត ប់ដឹង
ចបស់អំពីដំេណ រករនីតិវធីិ។ េទះបីជមនករលំបកកនុងករសត ប់ែបបេនះក៏េដយ ក៏តុលករមិន
បនេរបរបស់មីរកសូរមប់បំពងសេមលងេឡយ។ 

ករពនយលរ់បបស់ទិធ ិ
 េដមបីអនុវតតសិទធិបនជនជប់េចទរតវូដឹងចបស់ថខលួនមនសិទធិេនះ។ េដយេមលេឃញថ 
េនកនុងសវនករបទមជឈមឹមួយចំនួនធំ ជនជប់េចទបងហ ញខលួនេនមុខតុលករេដយគម នេមធវ ី
ែដលអចពនយល់ពួកគត់អំពីសិទធិជមូលដឋ នេនកនុងសវនករ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករេធវករ
សេងកតថ េតេចរកមបនរបប់ជនជប់េចទឲយបនដឹងអំពីសិទធិជមូលដឋ នមួយចំនួនែដរឬេទ។ 
សិទធិមួយចំនួនទមទរឲយមនករពនយល់បែនថម ជពិេសសេនេពលែដលសិទធិទំងេនះមនអតថន័យ
បេចចកេទសចបប់។ ទិននន័យែដលបនមកពីករសេងកតករណ៍សវនករបនែបងែចកដច់ពីគន រវង
កររបប់សិទធិ និងករពនយល់របប់សិទធិ។ សវនករចំនួន ៥៤ រតូវបនេធវេឡងេដយគម នវតតមនជន
ជប់េចទ។ ដូេចនះ ទិននន័យសរមប់សំណួរទី៥ ៃនតរងសេងកតករណ៍សវនករមិនរតវូបនកត់រត
េទ េនកនុងសវនករទំងេនះ។ 

តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី៦៦៦៦៖ ករពនយល់របប់សិទធិ៖ ករពនយល់របប់សិទធិ៖ ករពនយល់របប់សិទធិ៖ ករពនយល់របប់សិទធ ិ

៥៥៥៥((((កកកក) ) ) ) េតេចរកមបនរបប់េតេចរកមបនរបប់េតេចរកមបនរបប់េតេចរកមបនរបប់    (I) (I) (I) (I) និងពនយល់និងពនយល់និងពនយល់និងពនយល់    (E)(E)(E)(E)    ជនជប់េចទពីសិទិធមនតំណងរសបចបប់ឬសិទិធជនជប់េចទពីសិទិធមនតំណងរសបចបប់ឬសិទិធជនជប់េចទពីសិទិធមនតំណងរសបចបប់ឬសិទិធជនជប់េចទពីសិទិធមនតំណងរសបចបប់ឬសិទិធ
ករពរករពរករពរករពរខលួនខលួនខលួនខលួនែដរឬេទែដរឬេទែដរឬេទែដរឬេទ    ????    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
េលខ % េលខ % 

របប់ ១០៨ ៥៤ ៣៥៤ ៦៧ 
របប់ និងពនយល់ ៧៥ ៣៨ ៥១ ៩ 
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គម នរបប់ និង 
គម នពនយល់ 

១២ ៦ ៧៣ ១៤ 

មិនពក់ព័នធ ៤ ២ ៥៤ ១០ 
៥៥៥៥((((ខខខខ) ) ) ) េតេចរកមបនរបប់េតេចរកមបនរបប់េតេចរកមបនរបប់េតេចរកមបនរបប់    (I) (I) (I) (I) និងពនយល់និងពនយល់និងពនយល់និងពនយល់    (E)(E)(E)(E)    ជនជប់េចទពីសិទិធេនេសងៀមែដរឬេទជនជប់េចទពីសិទិធេនេសងៀមែដរឬេទជនជប់េចទពីសិទិធេនេសងៀមែដរឬេទជនជប់េចទពីសិទិធេនេសងៀមែដរឬេទ    ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី២២២២    

េលខ % េលខ % 
របប់ ៧៤ ៣៧ ៨០ ១៥ 
របប់ និងពនយល់ ៣៨ ១៩ ១១ ២ 
គម នរបប់ និង 
គម នពនយល់ 

៨៣ ៤២ ៣៨៧ ៧៣ 

មិនពក់ព័នធ ៤ ២ ៥៤ ១០ 
៥៥៥៥((((គគគគ) ) ) ) េតេចរកមបនរបប់េតេចរកមបនរបប់េតេចរកមបនរបប់េតេចរកមបនរបប់    (I) (I) (I) (I) និងពនយល់និងពនយល់និងពនយល់និងពនយល់    (E)(E)(E)(E)    ជនជប់េចទពីសទិិធមិនេឆលយដក់ជនជប់េចទពីសទិិធមិនេឆលយដក់ជនជប់េចទពីសទិិធមិនេឆលយដក់ជនជប់េចទពីសទិិធមិនេឆលយដក់បនទុកបនទុកបនទុកបនទុកខលួនឯងែដរខលួនឯងែដរខលួនឯងែដរខលួនឯងែដរ            ឬេទឬេទឬេទឬេទ    
????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
របប់ ១០៤ ៥២ ១៣៩ ២៦ 
របប់ និងពនយល់ ៥១ ២៦ ៩ ២ 
គម នរបប់ និង 
គម នពនយល់ 

៤០ ២០ ៣៣០ ៦២ 

មិនពក់ព័នធ ៤ ២ ៥៤ ១០ 
៥៥៥៥((((ឃឃឃឃ) ) ) ) េតេចរកមបនរបប់េតេចរកមបនរបប់េតេចរកមបនរបប់េតេចរកមបនរបប់    (I) (I) (I) (I) និងពនយល់និងពនយល់និងពនយល់និងពនយល់    (E)(E)(E)(E)    ជនជប់ជនជប់ជនជប់ជនជប់េចទពីសិទិធផល ស់បតរូេចរកមជំនំុជរមះែដរេចទពីសិទិធផល ស់បតរូេចរកមជំនំុជរមះែដរេចទពីសិទិធផល ស់បតរូេចរកមជំនំុជរមះែដរេចទពីសិទិធផល ស់បតរូេចរកមជំនំុជរមះែដរ                            
ឬេទឬេទឬេទឬេទ    ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
របប់ ១២១ ៦១ ២៨១ ៥៣ 
របប់ និងពនយល់ ៦៣ ៣២ ៣៩ ៧ 
គម នរបប់ និង 
គម នពនយល់ 

១១ ៥ ១៥៨ ៣០ 

មិនពក់ព័នធ ៤ ២ ៥៤ ១០ 
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៥៥៥៥((((ងងងង) ) ) ) េតេចរកមបនរបប់េតេចរកមបនរបប់េតេចរកមបនរបប់េតេចរកមបនរបប់    (I) (I) (I) (I) និងពនយល់និងពនយល់និងពនយល់និងពនយល់    (E)(E)(E)(E)    ជនជប់េចទពីសិទិធមនសំណូមពរចុងេរកយជនជប់េចទពីសិទិធមនសំណូមពរចុងេរកយជនជប់េចទពីសិទិធមនសំណូមពរចុងេរកយជនជប់េចទពីសិទិធមនសំណូមពរចុងេរកយែដរែដរែដរែដរឬេទឬេទឬេទឬេទ    ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
របប់ ១២១ ៦១ ៣៣៧ ៦៣ 
របប់ និងពនយល់ ៦៧ ៣៤ ៤០ ៨ 
គម នរបប់ និង 
គម នពនយល់ 

៧ ៣ ១០១ ១៩ 

មិនពក់ព័នធ ៤ ២ ៥៤ ១០ 
 

សំណួរ ៥(ច)និង ៥(គ) បនបងហ ញនូវភពខុសគន រវងសិទធិេនេសងៀមកនុងសវនករ សិទិធមិន
ផតល់កសិណ ឬេឆលយសំណួរ និងសិទធិមិនេឆលយដក់ពិរទុធខលួនឯង។ សិទធិចុងេរកយេនះ ជសិទធិែដល
េផត តេទេលសិទធិមិនរតូវបនបងខិតបងខំឲយសរភពពីពិរុទធភព ឬេធវពិរទុធកមមខលួនឯង។ 

ចំនួនសវនករែដលេចរកមបនរបប់ ឬ បនរបប់និងពនយល់ជនជប់េចទឲយបនដឹងអំពី
សិទធិជមូលដឋ នរបស់ខលួន មនធល ក់ចុះយ៉ងខល ំង េបេរបៀបេធៀបេទនឹងទិននន័យទទួលបនេនកនុង
អំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១។ ទិននន័យេនះនឹងរតូវបនវភិគយ៉ងលំអិតេនកនុងែផនកវភិគទិននន័យ។ 

សទិធិមនេពលេវល និងមេធយបយរគប់រគន់ េដមបេីរៀបចំករពរកតី 
បុគគលែដលរបឈមមុខនឹងបទេចទរបកន់រពហមទណឌ  រតវូទទួលបនេពលេវលនិងមេធយ

បយរគប់រគន់ េដមបេីឆលយតបេទនឹងបទេចទរបកន់របឆំងខលួន។34 និយមន័យៃនពកយថ េពលេវ
ល “រគប់រគន់” រតូវបនកំណត់ (បូករមួនឹងកតត ដៃទេទៀត) េទតមបទេចទរបកន់ និងភពសមុគ
សម ញៃនេរឿងកតី។ សិទធិេនះបេងកតបនជកតពវកិចចផតល់ករអនុញញ តឲយពនយរេពលសវនករតម
សំេណ េនកនុងករណីពិេសស ដូចជេនេពលែដលជនជប់េចទរតូវេចទពីបទេលមសរពហមទណឌ ធងន់
ធងរ េហយចំបច់ឲយមនករបែនថមេពលេវលេដមបេីរៀបចំករពរកតី។35 ករសរមបសរមលួែដលជន 

ជប់េចទរតវូទទួលបនេនេរកមសិទធិេនះ រមួមនករទទួលបនឯកសរនិងភសតុតងេផសងេទៀត

                                                           
34

 មរត ១៤(៣) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ។ មរត ៨ ៃនេគលករណ៍
មូលដឋ នរបស់អងគករសហរបជជតិសតីពីតួនទីរបស់េមធវ។ី 
35

 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសស - ទសសនៈៃនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសអំពីមរត ៥ កថខណឌ  ៤ ៃន   ពិធីសរ
បែនថមសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ - កថខណឌ ទី ៦.៣ ៃនេសចកតីជូនដំណឹងេលខ ៩១៣/២០០០៖ ចន់ 
តទល់នឹង ហគូយ៉ណ (CCPR/C/85/D/913/2000) ចុះៃថងទី២៣ ែខមករ ឆន ំ២០០៦។ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសស - 
ករអនុញញ ត៖ កថខណឌ ទី ៦.៨ ៃនេសចកតីជូនដំណឹងេលខ ៥៩៤/១៩៩២៖ ហវីលីព តទល់នឹង រទីនីដត និង 

តូបេហគ  (CCPR/C/56/D/594/1992) ចុះៃថងទី១៥ ែខមីន ឆន ំ១៩៩៦។ 
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ែដលជនជប់េចទរតវូករសរមប់ករពរេរឿងកតីរបស់ខលួន រពមទំងឱកសជួប និងពិភកសជមួយ
េមធវ។ី 

តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី៧៧៧៧៖ សិទធមិនេពលេវល និងមេធយបយរគប់រគន់កនុងករពរកតី៖ សិទធមិនេពលេវល និងមេធយបយរគប់រគន់កនុងករពរកតី៖ សិទធមិនេពលេវល និងមេធយបយរគប់រគន់កនុងករពរកតី៖ សិទធមិនេពលេវល និងមេធយបយរគប់រគន់កនុងករពរកត ី

៦៦៦៦((((កកកក) ) ) ) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ េមធវជីនជប់េចទរតវូបនចត់តំងេនកនុងៃថងសវនករេតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ េមធវជីនជប់េចទរតវូបនចត់តំងេនកនុងៃថងសវនករេតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ េមធវជីនជប់េចទរតវូបនចត់តំងេនកនុងៃថងសវនករេតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ េមធវជីនជប់េចទរតវូបនចត់តំងេនកនុងៃថងសវនករែដរឬែដរឬែដរឬែដរឬ        
េទេទេទេទ    ????36363636    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ        
 
 
    

អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
េលខ % 

មន ៨ ១,៥ 
គម ន ៥២៤ ៩៨,៥ 

 

សំណួរ ៦(ក) េចទសួរថ េតេចរកម រកឡបញជ ី ឬេមធវ ីមនបននិយយអវីែដលបងហ ញថ 
េមធវជីនជប់េចទរតូវបនចត់តំងេនកនុងៃថងសវនករែដរឬេទ។ េនកនុងចំេណមសវនករ
ទំងអស់ មនសវនករចំនួន ៨ ែដលរតវូបនេមលេឃញថេមធវរីតូវបនចត់តំងេនៃថងសវនករ 
ដូេចនះេមធវទំីងេនះអចនឹងមិនមនេពលេវល និងមេធយបយរគប់រគន់កនុងករករពរកតី។ 

សទិិធមនេមធវី និងមនវតតមនេនកនងុសវនករ 
 រគប់បុគគលទំងអស់ែដលរតូវបនេចទរបកន់ពីបទេលមសណមួយ មនសិទធិមនវតតមនេន
កនុងសវនករ និងករពរេដយខលួនឯងផទ ល់ ឬតមរយៈេមធវតីមករេរជសេរ សរបស់ខលួន។37 
េយងតមចបប់កមពុជ ជំនួយពីេមធវរីតវូមនដច់ខត េនេពលែដលេរឿងកតីទក់ទងនឹងបទឧរកិដឋ ឬ
េនេពលែដលជនជប់េចទជអនីតិជន។38 នីតិវធីិចបប់ និងរេបៀបេធវករងរៃនតុលករ អចជេរឿង
ចែមលកមួយសរមប់ជនជប់េចទ េហយេធវឲយពួកេគមនករភិតភ័យ។ េដមបឲីយករជំនំុជរមះរបរពឹតត
េទេដយយុតតិធម៌ ជករសំខន់ណស់កនុងករធនថ ជនជប់េចទមនឱកសអចពឹងពក់អនក
ជំនញែដលមនលទធភពពនយល់បទេចទរបកន់របឆំងនឹងខលួន - សិទធិរបស់ពួកេគ ដឹកនំពួកេគេន
កនុងនីតិវធីិជំនំុជរមះ រពមទំងតំណង និងករពរផលរបេយជន៍ពួកេគេនកនុងសវនករ។ 

        

                                                           
36

 សំណួរ ៦(ក) មិនរតូវបនដក់បញចូ លេនកនុងតរងសេងកតករណ៍សវនករេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍
ទី១េទ។ 
37

 មរត ១៤(៣)(ឃ) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ។ មរត ៣០០ ៃនរកមនីតិ
វធីិរពហមទណឌ ។ 
38

 មរត ៣០១ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ។ 
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តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី៨៨៨៨៖ សិទធមិនេមធវ ីនិងមនវតតមនេនកនុងសវនករ៖ សិទធមិនេមធវ ីនិងមនវតតមនេនកនុងសវនករ៖ សិទធមិនេមធវ ីនិងមនវតតមនេនកនុងសវនករ៖ សិទធមិនេមធវ ីនិងមនវតតមនេនកនុងសវនករ 

៧៧៧៧((((កកកក))))    េតជនជប់េចទេតជនជប់េចទេតជនជប់េចទេតជនជប់េចទមនមនមនមនេមធវែីដរឬេទេមធវែីដរឬេទេមធវែីដរឬេទេមធវែីដរឬេទ    ????    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
េលខ % េលខ % 

មន ១៣៥ ៦៨ ៣១២ ៥៩ 
គម ន ៦៤ ៣២ ២២០ ៤១ 
សវនករបទឧរកិដឋសវនករបទឧរកិដឋសវនករបទឧរកិដឋសវនករបទឧរកិដឋ៖៖៖៖៧៧៧៧((((កកកក))))េតជនជប់េចទរតវូបនតំណងេដយេមធវែីដរឬេទេតជនជប់េចទរតវូបនតំណងេដយេមធវែីដរឬេទេតជនជប់េចទរតវូបនតំណងេដយេមធវែីដរឬេទេតជនជប់េចទរតវូបនតំណងេដយេមធវែីដរឬេទ    ???? 
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ១០០ ៩៥ ២៣៨ ៩៧ 
គម ន ៥ ៥ ៧ ៣ 
សវនករបទមជឈមឹសវនករបទមជឈមឹសវនករបទមជឈមឹសវនករបទមជឈមឹ៖៖៖៖    ៧៧៧៧((((កកកក))))េតជនជប់េចទរតវូបនតំណងេដយេមធវែីដរឬេទេតជនជប់េចទរតវូបនតំណងេដយេមធវែីដរឬេទេតជនជប់េចទរតវូបនតំណងេដយេមធវែីដរឬេទេតជនជប់េចទរតវូបនតំណងេដយេមធវែីដរឬេទ    ???? 
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ៣៥ ៣៧ ៧៤ ២៦ 
គម ន ៥៩ ៦៣ ២១៣ ៧៤ 
៧៧៧៧((((គគគគ) ) ) ) េតជនជប់េចទរតវូបនបេណត ញេចញេនកនុងដំណក់កលណមួយេតជនជប់េចទរតវូបនបេណត ញេចញេនកនុងដំណក់កលណមួយេតជនជប់េចទរតវូបនបេណត ញេចញេនកនុងដំណក់កលណមួយេតជនជប់េចទរតវូបនបេណត ញេចញេនកនុងដំណក់កលណមួយៃននីតិវធីិសវនករៃននីតិវធីិសវនករៃននីតិវធីិសវនករៃននីតិវធីិសវនករែដរែដរែដរែដរ                
ឬេទឬេទឬេទឬេទ    ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    

េលខ % េលខ % 
មន ៣ ២ ១ ០,២ 
គម ន ១៩២ ៩៦ ៤៧៧ ៨៩,៦ 
មិនពក់ព័នធ ៤ ២ ៥៤ ១០,២ 
 

ដូចែដលបនេលកេឡងខងេល សវនករែដលកនុងេនះជនជប់េចទរតូវបនកត់េទស
កំបំងមុខ មនចំនួន ៥៤ ឬេសមនឹង១០% ៃនចំនួនសវនករទំងអស់ែដលបនសេងកត។ ទិននន័យ
េនះបងហ ញនូវករេកនេឡង ២% េបេរបៀបេធៀបេទនឹងទិននន័យៃនសវនករែដលជនជប់េចទរតូវ
បនកត់េទសកំបំងមុខេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១។ េលសពីេនះេទេទៀត េនកនុងសវន
ករចំនួន៣១ ជនជប់េចទរតវូបនកត់េទសកំបំងមុខ េដយគម នវតតមនេមធវ ី េដមបតំីណងពួក
េគេនកនុងសវនករ និងករពរកតី។ 
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ចំនួនភគរយៃនសវនករែដលកនុងេនះជនជប់េចទមនេមធវ ី ធល ក់ចុះពី ៦៨% េនកនុង
អំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១ មកេនរតឹម ៥៩% េនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២។ បុ៉ែនតចំនួន
ភគរយៃនសវនករបទឧរកិដឋែដលកនុងេនះជនជប់េចទមនេមធវ ី េនែតមនអរតខពស់ និងេកន
េឡងពី ៩៥% េទ ៩៧%។ ករេកនេឡងេនះឆលុះបញច ំងអំពីករេគរពមរត ៣០១ ៃនរកមនីតិវធីិ
រពហមទណឌ េនកនុងករណីមួយចំនួនធំ េនះគឺជភពេជគជ័យៃនតុលករែដលបនសេងកតទំងពីរ។ 
េនកនុងកិចចពិភកសជមួយេចរកម និងរពះរជអជញ េនឯតុលកររកុងភនំេពញ េលករពះរជអជញ  
ហីុង បុ៊នជ បនេលកេឡងថ សវនករមួយចំនួនែដលកនុងេនះជនជប់េចទរតូវបនេចទរបកន់
ពីបទឧរកិដឋ េហយគម នេមធវ ី អចបណត លមកពីជនជប់េចទបដិេសធមិនចង់បនេមធវ ី េមធវ ី
អវតតមនេដយមិនបនជូនដំណឹងជមុន និងសំពធដច់ខតរតូវជំនំុជរមះេដយសរែតជនជប់េចទ
រតូវបនឃំុខលួនបេណត ះអសននកនុងរយៈេពលយូរ។39 បុ៉ែនត ចំនួនភគរយសវនករែដលកនុងេនះជន
ជប់េចទរតវូបនេចទរបកន់ពីបទមជឈមឹ េហយមនេមធវ ី បនធល ក់ចុះពី ៣៧%  មកេនរតឹម 
២៦%។ 

សទិធទិទលួបនករសនមត់ទុកជមនុថគម នេទស 
បុគគលរគប់របូែដលរតវូបនេចទរបកន់ថបនរបរពឹតតបទេលមសរពហមទណឌ  មនសិទិធទទួល

បនករសនមតទុកជមុនថគម នេទស រហូតដល់េពលែដលពិរទុធភពរតូវបនបងហ ញតមចបប់។40 
េនះគឺជសិទធិមូលដឋ នមួយកនុងចំេណមសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ ែដលរតូវបន
ទទួលសគ ល់ជសកល ដូេចនះទមទរឲយមនករយកចិតតទុកដក់េដយបុគគលទំងអស់ ែដលចូលរមួ
េនរគប់ដំណក់ៃនរបព័នធយុតតិធម៌រពហមទណឌ ។ ទិននន័យៃនតួេលខ ទី៩ បងហ ញថ េតជនជប់េចទអច
រតូវបនចត់ទុកថមនពិរទុធភពេនមុនេពលរបកសសលរកមែដរឬេទ និង/ឬ េតកតត ណខលះែដល
អចជះឥទិធពលេលករសនមតទុកជមុនរបស់េចរកមអំពីពិរទុធភពរបស់ជនជប់េចទ។ 
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 កិចចរបជំុពិភកសជមួយអនករសីេចរកម ចំង សីុណត េលកេចរកមេសង នង និងេលករពះរជអជញ ហុីង 
បុ៊នជ េនតុលកររកុងភនំេពញ កលពីៃថងទី២៩ ែខកកកដ ឆន ំ២០១០។ 
40

 មរត ១១(១) ៃនេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស។ មរត ១៤(២) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពី
សិទធិពលរដឋ និងនេយបយ។ មរត ៣៨ ៃនរដឋធមមនុញញ៖ “វមិតិសងសយ័ រតូវបនជរបេយជន៍ដល់ជន
ជប់េចទ។ ជនជប់េចទណក៏េដយ រតូវទុកជមនុសសឥតេទសដរបណតុលករមិនទន់កត់េទស
ជសថ ពរ។” 



36 

 

តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី៩៩៩៩៖ ករសនមតទុកជមុនថគម នេទស៖ ករសនមតទុកជមុនថគម នេទស៖ ករសនមតទុកជមុនថគម នេទស៖ ករសនមតទុកជមុនថគម នេទស 

៨៨៨៨((((កកកក))))    េតជនជប់េចទេសលៀកពក់ឯកសណឋ នអនកេទសែដរឬេទេតជនជប់េចទេសលៀកពក់ឯកសណឋ នអនកេទសែដរឬេទេតជនជប់េចទេសលៀកពក់ឯកសណឋ នអនកេទសែដរឬេទេតជនជប់េចទេសលៀកពក់ឯកសណឋ នអនកេទសែដរឬេទ????41414141    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ        អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
េលខ % 

មន ៣១៨ ៦០ 
គម ន ១៦០ ៣០ 
មិនពក់ព័នធ ៥៤ ១០ 
៨៨៨៨((((ខខខខ) ) ) ) េតជនជប់េចទរតវូបនដក់េខន ះេនកនុងេពលសវនករែដរឬេទេតជនជប់េចទរតវូបនដក់េខន ះេនកនុងេពលសវនករែដរឬេទេតជនជប់េចទរតវូបនដក់េខន ះេនកនុងេពលសវនករែដរឬេទេតជនជប់េចទរតវូបនដក់េខន ះេនកនុងេពលសវនករែដរឬេទ    ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី២២២២    

េលខ % េលខ % 
មន ០ ០ ០ ០ 
គម ន ១៩៥ ៩៨ ៤៧៨ ៩០ 
មិនពក់ព័នធ ៤ ២ ៥៤ ១០ 
៨៨៨៨((((គគគគ) ) ) ) េតេចរកមបននិយយពីភពមនេទសេតេចរកមបននិយយពីភពមនេទសេតេចរកមបននិយយពីភពមនេទសេតេចរកមបននិយយពីភពមនេទស////គម នេទសរបស់ជនជប់េចទមុនេពលរបកសគម នេទសរបស់ជនជប់េចទមុនេពលរបកសគម នេទសរបស់ជនជប់េចទមុនេពលរបកសគម នេទសរបស់ជនជប់េចទមុនេពលរបកស
សលរកមែដរឬេទសលរកមែដរឬេទសលរកមែដរឬេទសលរកមែដរឬេទ    ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ២០ ១០ ៥ ១ 
គម ន ១៧៩ ៩០ ៥២៧ ៩៩ 
៨៨៨៨((((ឃឃឃឃ) ) ) ) េតមនអវីមួយែដលបងហ ញថេចរកមេរ សេអងជនជប់េចទេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថេចរកមេរ សេអងជនជប់េចទេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថេចរកមេរ សេអងជនជប់េចទេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថេចរកមេរ សេអងជនជប់េចទ    េដយសរបុគគេដយសរបុគគេដយសរបុគគេដយសរបុគគលកិលកិលកិលកិលកខណៈរបស់លកខណៈរបស់លកខណៈរបស់លកខណៈរបស់
ជនជប់េចទែដរឬេទជនជប់េចទែដរឬេទជនជប់េចទែដរឬេទជនជប់េចទែដរឬេទ    ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ១១ ៦ ១ ០,១៨ 
គម ន ១៨៨ ៩៤ ៥៣១ ៩៩,៨២ 
 

ទិននន័យៃនសំណួរ ៨(ក) បងហ ញថ មនសវនករចំនួនជងពក់កណត ល ែដលកនុងេនះជន
ជប់េចទេសលៀកពក់ឯកសណឋ នជអនកេទស។ ករណ៍េនះបណត លឲយខូចរបេយជជនជប់េចទ
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 សំណួរ ៨(ក) មិនរតូវបនដក់បញចូ លេនកនុងតរងសេងកតករណ៍សវនករែដលេរបេនកនុងអំឡុងេពលរបយ
ករណ៍ទី១ េនះេទ។ 
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យ៉ងខល ំង េរពះឯកសណឋ នេនះបងហ ញថជនជប់េចទមនពិរទុធភពរចួេទេហយ។ ទិននន័យៃន
សំណួរ៨(ខ) បងហ ញថទំងេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១ ទំងេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍
ទី២ គម នករណីណមួយែដលជនជប់េចទរតូវបនដក់េខន ះៃដេឡយ េនកនុងសវនករៃនតុលករ
ែដលបនសេងកត។ ជទូេទ ជនជប់េចទមិនគួរជប់េខន ះេឡយេនកនុងសវនករ េលកែលងែតកនុង
ករណី ែដលទមទរឲយមនកររកសសនតិសុខ េរពះករេធវរេបៀបេនះបណត លឲយមនករយល់េឃញ
ថបុគគលេនះមនពិរទុធភព និងជឧរកិដឋជនមន ក់ដ៏មនេរគះថន ក់។ ទិននន័យេនកនុងែផនកេនះមន
លកខណៈលអរបេសរេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទំងពីរ េហយបងហ ញថតុលករែដលបន
សេងកតមិនបនអនុវតតករដក់េខន ះជនជប់េចទេនះេទ។ 
 ចំេពះសំណួរ ៨(គ) ទិននន័យបងហ ញថ មនសវនករចំនួន ៥ ែដលកនុងេនះេចរកមរតូវបន
េគេមលេឃញថ បននិយយអំពីភពមន ឬគម នេទសរបស់ជនជប់េចទេនមុនេពលរបកស
សលរកម។ ទិននន័យេនះមនចំនួនតិចជង ១%  ៃនចំនួនសវនករទំងអស់ែដលបនសេងកតេនកនុង
អំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២ និងបងហ ញពីករធល ក់ចុះពីចំនួន ១០% េនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍
ទី១ េនះគឺជលទធផលវជិជមនមួយេទៀត។ េនកនុងករណីទី១ េចរកមបនសួរេទជនជប់េចទថ “េន
អយុបុ៉េននះ អនកឯងលួចរទពយសមបតិតអនកដៃទ?”។ េនកនុងករណីទី២ េចរកមបនរបប់ជនជប់េចទថ 
“េទះបីជអនកឯងខំនិយយយ៉ងណក៏េដយ ក៏អនកឯងជប់គុកែដរ”។ េនកនុងករណីទី៣ េចរកមបន
េចទជនជប់េចទថកុហក េដយនិយយថ “េចរែតងែតនិយយកុហក”។ េនកនុងករណីទី៤ 
េចរកមបនេលកេឡងអំពីរបវតតិរបរពឹតតបទេលមសរបស់ជនជប់េចទ េដយនិយយថ “អជីពរបស់
អនកឯងគឺេចរ”។ េនកនុងករណីទី៥ េចរកមបនបងគ ប់ឲយជនជប់េចទេរៀបរប់េដយសេងខបអំពីករ
របរពឹតត “បទេលមស” េដយសនមតជមុនថជនជប់េចទបនរបរពឹតតបទេលមស។ 
 ចំេពះសំណួរ ៨(ឃ) េចរកមរតវូបនេគឮនិយយថ “ជនជប់មនេទសេដយសរែតជន
េនះមនបញហ ផលូវចិតត”។ 
 
តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី១០១០១០១០៖ ករទញយកពិរទុធភព៖ ករទញយកពិរទុធភព៖ ករទញយកពិរទុធភព៖ ករទញយកពិរទុធភព    

៩៩៩៩((((ងងងង))))    េតមនអវីមួយែដលបងហ ញថេចរកមទញពិរទុធភពអំពីករេនេសងៀមរបស់ជនជប់េចទេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថេចរកមទញពិរទុធភពអំពីករេនេសងៀមរបស់ជនជប់េចទេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថេចរកមទញពិរទុធភពអំពីករេនេសងៀមរបស់ជនជប់េចទេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថេចរកមទញពិរទុធភពអំពីករេនេសងៀមរបស់ជនជប់េចទែដរឬេទែដរឬេទែដរឬេទែដរឬេទ    
????    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ៣ ២ ០ ០ 
គម ន ១៩៦ ៩៨ ៩១ ១៧ 
មិនពក់ព័នធ ០ ០ ៤៤១ ៨៣ 
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ករែកែរបតរងសេងកតករណ៍សវនករេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ នំឲយទិននន័យៃន
សំណួរ ៩(ង) មនភពខុសគន គួរឲយកត់សមគ ល់។ តរងសេងកតករណ៍សវនករែដលបនេរបរបស់
េនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២ បនបញចូ លទិននន័យ “មិនពក់ព័នធ” ។ ទិននន័យេនះរតូវបនេរប
របស់េនកនុងករណីែដលេចរកមមិនបនរបប់ជនជប់េចទអំពីសិទិធេនេសងៀមេនកនុងសវនករ ឬ
េនេពលែដលជនជប់េចទរតូវបនជំនំុជរមះកំបំងមុខ។ េនកនុងចំេណមសវនករែដលបនសេងកត 
គម នករណីណមួយែដលបងហ ញថេចរកមទញយកពិរទុធភពពីភពេនេសងៀមរបស់ជនជប់េចទ
េនះេទ។ 

សទិធទិទលួបនករជំនុជំរមះកតេីដយតលុករមួយឯករជយ មិនលេំអៀង និងរបកបេដយ
វិជញ ជីវៈ 
 សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយតុលករមួយឯករជយ និងមិនលំេអៀង គឺជសិទធិជមូល
ដឋ ន ែដលគណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសបនេលកេឡងថ “ជសិទធិមួយដច់ខត គម នករណីេលក
ែលង។”42 ភពយុតតិធម៌ៃនរបព័នធតុលករ ពឹងែផអកេលភពឯករជយ និងមិនលំេអៀងរបស់សថ ប័នេនះ។ 
ភពឯករជយៃនតុលករទមទរឲយដំេណ រករេចញេសចកតីសេរមចមនតមល ភព មនមូលដឋ នចបស់
លស់ និងែផអកេលអតថបទចបប់ យុតតិសរសត េសចកតីែណនំ និងរកមសីលធម៌។ េដមបធីនភពឯក
រជយេនះ និនន ករនេយបយ ផលរបេយជន៍ផទ ល់ខលួន និងទំនក់ទំនងេផសងៗ មិនរតវូមនឥទិធពល
េលករេចញេសចកតីសេរមចរបស់តុលករេឡយ។ 

តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី១១១១១១១១៖ ភពឯករជយ និងមិនលំេអៀងរបស់េចរកម៖ ភពឯករជយ និងមិនលំេអៀងរបស់េចរកម៖ ភពឯករជយ និងមិនលំេអៀងរបស់េចរកម៖ ភពឯករជយ និងមិនលំេអៀងរបស់េចរកម    

៩៩៩៩((((កកកក))))    េតេតេតេតេចរកមេដរតួនទីជភគីេផសងេទៀតែដរឬេទ េនកនុងនីតិវធីិសវនករេចរកមេដរតួនទីជភគីេផសងេទៀតែដរឬេទ េនកនុងនីតិវធីិសវនករេចរកមេដរតួនទីជភគីេផសងេទៀតែដរឬេទ េនកនុងនីតិវធីិសវនករេចរកមេដរតួនទីជភគីេផសងេទៀតែដរឬេទ េនកនុងនីតិវធីិសវនករ????    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ០ ០ ០ ០ 
គម ន ១៩៩ ១០០ ៥៣២ ១០០ 
៩៩៩៩((((គគគគ) ) ) ) េតមនអវីមួយែដលបងហ ញថ ភគីណមួយបននិយយជមួយេចរកមេនកនុងអំឡុងេពលេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថ ភគីណមួយបននិយយជមួយេចរកមេនកនុងអំឡុងេពលេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថ ភគីណមួយបននិយយជមួយេចរកមេនកនុងអំឡុងេពលេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថ ភគីណមួយបននិយយជមួយេចរកមេនកនុងអំឡុងេពល
ពិភកសេចញេសចកតសីេរមច ែដរឬេទពិភកសេចញេសចកតសីេរមច ែដរឬេទពិភកសេចញេសចកតសីេរមច ែដរឬេទពិភកសេចញេសចកតសីេរមច ែដរឬេទ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    

                                                           
42

 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសស - ទសសនៈៃនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសចំេពះមរត៥ កថខណឌ ៤ ៃនពិធីសរ
បែនថមរបស់កតិកសញញ អនតរជតិៃនសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ កថខណឌ  ៥.២ ៃនេសចកតីជូនដំណឹងេលខ 
២៦៣/១៩៨៧៖ េលក ហគនហសេឡស េដល រយូី ជមួយនឹង េប៉រ ូ(CCPR/C/46/D/263/1987) ចុះៃថងទី២៨ ែខតុល 
ឆន ំ១៩៩២ ។ 
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មន ៣២ ១៦ ៣៤ ៦ 
គម ន ១៦៧ ៨៤ ៤៩៨ ៩៤ 
    

មរត៥៥ និង ២៨៨ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  បនហមឃត់មិនឲយេចរកមជំនំុជរមះេរឿងកតី
ែដលខលួនេដរតួនទីជេចរកមេសុបសួរ រពះរជអជញ  ឬរពះរជអជញ រង។ គម នសវនករណមួយ 
ែដលេចរកមជំនំុជរមះេដរតួនទីមួយេផសងេទៀតេនកនុងេរឿងកតីែតមួយេឡយ។ កររកេឃញេនះមន
លកខណៈដូចេទនឹងទិននន័យេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១ែដរ។ 
 ទិននន័យៃនសំណួរទី៩(គ) បងហ ញអំពីករថយចុះៃនចំនួនភគរយសវនករ ែដលកនុងេនះភគី
ៃននីតិវធីិ ឬរកឡបញជ ី រតវូបនេគេមលេឃញថ បននិយយជមួយេចរកមេនកនុងអំឡុងេពល
ពិភកសសេរមចរបស់តុលករ។ តំណងគេរមងបនជួបជមួយេចរកមតុលកររកុងភនំេពញេន
ៃថងទី២៩ ែខកកកដ ឆន ំ២០១០ េដមបីពិភកសអំពីលទធផលែដលបនរកេឃញ និងអនុសសន៍ននែដល
មនេនកនុងរបយករណ៍របចំឆមសទី១។ េឆលយតបេទនឹងទិននន័យ និងអនុសសន៍ែដលបនផតល់
ឲយទក់ទងនឹងសំណួរ៩(គ) េចរកមបនកត់សមគ ល់ថ តុលកររកុងភនំេពញមនបនទប់ដច់េដយ
ែឡក សរមប់េចរកមពិភកសសេរមចេសចកតី ។ េចរកមបនេលកេឡងថ េរកពីរកឡបញជ ីែដល
េពលខលះចូលកនុងបនទប់េនះ កនុងេគលបំណងយកឯកសរជូនេចរកម េដមបពិីចរណសេរមចេសចកតី 
គម នភគីណមួយរតូវបនអនុញញ តឲយចូលកនុងបនទប់ពិភកសសេរមចេសចកតី េនមុនេពលេចរកម
របកសសលរកមេឡយ។ េនកនុងករសេងកតសវនករេលកេរកយ សំណួរ៩(គ) នឹងរតូវែកែរប 
េដមបីែបងែចករវងករណីែដលមនុសសចូលកនុងបនទប់ពិភកស ឬនិយយេទកន់េចរកមជរកឡបញជ ី 
ឬអនកជំនួយករដៃទេទៀត និងករណីែដលបុគគលេនះជភគីៃននីតិវធីិ ដូចជរពះរជអជញ ។ 
 ករសេងកតេចរកមេរបរបស់ទូរស័ពទៃដេនកនុងេពលសវនករ េនកនុងអំឡុងេពលរបយ
ករណ៍ទី១ បនចប់េផតមពក់កណត លផលូវ គឺេនេរកយេពលែដលមរនតីសេងកតករណ៍សវនករេមល
េឃញថករេរបរបស់ទូរស័ពទេនកនុងសវនករេនះជទមល ប់ទូេទ។ ដូេចនះ េយងរបមូលបនទិននន័យ 
ពីសវនករចំនួនរតឹមែត ៦០ បុ៉េណណ ះ េនកនុងចំេណមសវនករែដលបនសេងកតចំនួន ១៩៩។ 
 
តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី១២១២១២១២៖ េចរកមេរបទូរស័ពទៃដេនកនុងសវនករ៖ េចរកមេរបទូរស័ពទៃដេនកនុងសវនករ៖ េចរកមេរបទូរស័ពទៃដេនកនុងសវនករ៖ េចរកមេរបទូរស័ពទៃដេនកនុងសវនករ    

១៨ ១៨ ១៨ ១៨ េតេចរកមនិយយទូរស័ពទែដរឬេទ កនុងអំឡុងេពលសវនករេតេចរកមនិយយទូរស័ពទែដរឬេទ កនុងអំឡុងេពលសវនករេតេចរកមនិយយទូរស័ពទែដរឬេទ កនុងអំឡុងេពលសវនករេតេចរកមនិយយទូរស័ពទែដរឬេទ កនុងអំឡុងេពលសវនករ? ? ? ?     

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    

េលខ % េលខ % 
មន ១៧ ២៨ ១៥១ ២៨ 
គម ន ៤៣ ៧២ ៣៨១ ៧២ 
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ទិននន័យៃនសំណួរ១៨ បនបងហ ញថ ករេរបរបស់ទូរស័ពទ េនែតជទមល ប់ទូេទេនកនុងអំឡុង

េពលរបយករណ៍ទី២ ភគរយៃនសវនករែដលកនុងេនះេចរកមេឆលយទូរស័ពទមនចំនួនដូចគន ។ 
ករណ៍េនះេធវឲយមនកររពយួបរមភថ េតេចរកមមន ក់ែដលេឆលយ ឬនិយយទូរស័ពទ អចេផត តករ
យកចិតតទុកដក់រគប់រគន់េទេលអំណះអំណងរបស់ភគី និងភសតុតងែដលរតូវបនបងហ ញែដរ
ឬេទ។ ដូចែដលបនេលកេឡងេនកនុងរបយករណ៍របចំឆមសទី១ ករេរបរបស់ទូរស័ពទៃដេនកនុង
សវនករ ក៏អចជះឥទធិពលេទេលភពេជឿជក់របស់សធរណជនេទេលតុលករ េដយបងកជ
កងវល់ថ េចរកមទទួលឥទធិពលពីភគីខងេរក េនកនុងេពលដំេណ រករនីតិវធីិ។ 
 េឆលយតបេទនឹងទិននន័យ និងអនុសសន៍ ែដលទក់ទងេទនឹងករេរបរបស់ទូរស័ពទៃដកនុង
េពលសវនករ េចរកមតុលកររកងុភនំេពញបនបញជ ក់ថ េចរកមរតវូែតអចទក់ទងបនេនកនុង
េពលសវនករ ពីេរពះពួកេគេដរតួនទីជេចរកមេសុបសួរេនកនុងសំណំុេរឿងមួយេផសងេទៀត េហយ
រតូវទក់ទងេដយនគរបលយុតតិធម៌ េដមបសីេរមចេលករេសុបអេងកត។ េនេពលែដលករណីេនះជ
េគលបំណងៃនករទក់ទងតមទូរស័ពទភគេរចន ករទទួលបនភពយុតតិធម៌េនកនុងសវនករមួយ
មិនអចរតូវបនទមល ក់សតង់ដរ េដមបចីត់ករករេសុបអេងកតកនុងេរឿងកតីមួយេទៀតេនះេឡយ។ បុគគ
លិកតុលករដៃទេទៀតគួរែតរបមូលករផត ំេផញនន ទុកឲយេចរកមេឆលយតបេនេពលែដលសវនករ
បនបញច ប់។ 

សទិធបិងហ ញភសតតុង (រមួទងំសទិធេិហ នងិសកសរួសកស)ី 
សិទិធទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ ក៏ផសភជ ប់ផងែដរេទនឹងេគលករណ៍េសមភពគន  

ែដលកនុងេនះជនណក៏េដយែដលជភគីកនុងេរឿងកតី រតវូមនឱកសរគប់រគន់េដមបបីងហ ញេរឿងកតី 
របស់ខលួនេទតុលកររសបតមលកខខណឌ ែដលថ ជនេនះមិនរតវូបនដក់េនកនុងសថ នភពមិន
េសមគន េបេរបៀបេធៀបេទនឹងភគីមខ ងេទៀត។43 ខណៈែដលតុលកររតូវេចញេសចកតីសេរមចេដយ
ពឹងែផអកេលភសតុតងែតមួយមុខេនះ រគប់ភគីពក់ព័នធទំងអស់រតូវមនឱកសេសមគន កនុងករបងហ ញ
ភសតុតង េដមបគំីរទេរឿងកតីរបស់ខលួន។44 ជទូេទភសតុតងមន ៣ របេភទ (១) សកខីភពសកសី (ដូចជ
កំណត់េហតុពីបុគគលែដលបនេឃញេហតុករណ៍) (២) ករបងហ ញឯកសរ (ដូចជប័ណណកមមសិទធិដីធីល) 
និង/ឬ (៣) វតថុតង (ដូចជអវធុរបឡក់ឈម)។ 

 
        

                                                           
43

 មរត១៤ (៣)(ង) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋនិងសិទិធនេយបយ។ 
44

 មរត ៣៣៤ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ។ 
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តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី១៣១៣១៣១៣៖ ៖ ៖ ៖ ភសតតុងភសតតុងភសតតុងភសតតុង    

១០១០១០១០((((កកកក) ) ) ) េតភសតុតងរតវូបនបងហ ញែដរឬេទេតភសតុតងរតវូបនបងហ ញែដរឬេទេតភសតុតងរតវូបនបងហ ញែដរឬេទេតភសតុតងរតវូបនបងហ ញែដរឬេទ    ????    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
េលខ % េលខ % 

មន ១៥៣ ៧៧ ៥១២ ៩៦ 
គម ន ៤៦ ១៣ ២០ ៤ 
១០១០១០១០((((ខខខខ) ) ) ) េតមនអវីមួយែដលបងហ ញថភគីណមួយមិនបនេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថភគីណមួយមិនបនេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថភគីណមួយមិនបនេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថភគីណមួយមិនបនទទួលទទួលទទួលទទួលឱកសបងហ ញភសតតុងឱកសបងហ ញភសតតុងឱកសបងហ ញភសតតុងឱកសបងហ ញភសតតុងែដរឬេទែដរឬេទែដរឬេទែដរឬេទ    ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ៣ ២ ៣ ១ 
គម ន ១៩៦ ៩៨ ៥២៩ ៩៩ 
    

ទិននន័យៃនសំណួរ១០(ក) បងហ ញថ ភសតុតងែដលរតូវបនបងហ ញេនកនុងអំឡុងេពលរបយ
ករណ៍ទី២ មនអរតខពស់ជងទិននន័យេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១។ េនះគឺជករផល ស់បតូរ
វជិជមនមួយ។ បុ៉ែនតកនុងចំេណមសវនករែដលបនសេងកតទំងអស់ េនមនសវនករមួយចំនួន 
(១%) ែដលកនុងេនះភគីមួយរតវូបនបដិេសធមិនផតល់ឱកសឲយបងហ ញភសតុតង។ ទិននន័យទក់ទង
នឹងរបេភទៃនភសតុតងែដលរតូវបនបងហ ញេនកនុងតុលករែដលបនសេងកតនីមួយៗ នឹងរតូវបន
វភិគលំអិតេនកនុងែផនកវភិគទិននន័យ។ 

ទក់ទងេទនឹងេគលករណ៍េសមភពគន  ភគីនីមួយៗមនសិទិធេហសកសី េដមបផីតល់សកខីភព
គំរទេរឿងកតីរបស់ខលួន និងសកសួរសកសែីដលេហេដយភគីដៃទេទៀតៃនេរឿងកតី។45ជនជប់េចទ
មនសិទិធេហ និងសកសួរសកសរីបស់ខលួនកនុងលកខខណឌ ដូចគន េទនឹងសកសីដក់បនទុកខលួន។46 សិទិធ
េនះមិនគួររតូវបនបករសយថជសិទិធែដលគម នរពំែដន អចបងខំសកសឲីយចូលរមួសវនករ  ឬជ
សិទិធែដលអចេហសកសីេដយមិនកំណត់ចំនួនេនះេទ។ មរត ៣២២ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  
បញជ ក់ថសកសគួីរែតេនកនុងបនទប់រង់ចំរហូតដល់េពលរតវូបនេហេទសកសួរ េហយសកសីមិនគួរ
េមលេឃញ ឬសត ប់ឮអវីែដលេកតេឡងេនកនុងបនទប់សវនករ េនមុនេពលផតល់សកខីភពេនះេទ។ 
េនកនុងបនទប់រង់ចំ សកសមិីនអនុញញ តឲយទក់ទងជមួយសកសដីៃទេទៀតេនះេទ។47 បទបបញញតតិទំង

                                                           
45

 មរត១៤(៣)(ង) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋនិងសិទិធនយបយ។ មរត២៩៨ ៣២៤ និង៣២៦
ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ។ 
46

 មរត ១៤(៣)(ង) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋនិងសិទិធនេយបយ។ 
47

 មរត ៣២២ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ។ 
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េនះ មនេគលេដេជៀសវងនូវករណី ែដលសកសយីកលំនំតម ឬែកលងសកខីភពឲយរសបតមដំេណ រ
ៃនេរឿងកតី។ 

តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី១៤១៤១៤១៤៖ សទិធិេហ និងសកសួរសកសី៖ សទិធិេហ និងសកសួរសកសី៖ សទិធិេហ និងសកសួរសកសី៖ សទិធិេហ និងសកសួរសកសី    

១១១១១១១១((((កកកក) ) ) ) េតមនអវីេតមនអវីេតមនអវីេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថភគីណមួយមិនមួយែដលបងហ ញថភគីណមួយមិនមួយែដលបងហ ញថភគីណមួយមិនមួយែដលបងហ ញថភគីណមួយមិនបនបនបនបនទទួលទទួលទទួលទទួលឱកសឱកសឱកសឱកសេហសកសែីដរឬេទេហសកសែីដរឬេទេហសកសែីដរឬេទេហសកសែីដរឬេទ    ????    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
េលខ % េលខ % 

មន ៤ ២ ១ ០,១៨ 
គម ន ១៩៥ ៩៨ ៥៣១ ៩៩,៨២ 
១១១១១១១១((((ខខខខ) ) ) ) េតមនអវីមួយែដលបងហ ញថភគីណមួយមិនបនេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថភគីណមួយមិនបនេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថភគីណមួយមិនបនេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថភគីណមួយមិនបនទទួលទទួលទទួលទទួលឱកសឱកសឱកសឱកសសកសួសកសួសកសួសកសួររររសកសីសកសីសកសីសកសែីដរឬេទែដរឬេទែដរឬេទែដរឬេទ    ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ០ ០ ៣ ០,៦ 
គម ន ៥៨ ២៩ ៧៩ ១៤,៤ 
មិនពក់ព័នធ ១៤១ ៧១ ៤៥០ ៨៥ 
១១១១១១១១((((គគគគ) ) ) ) េតសកសសីថតិេនកនងុបនទប់សវនករែដរឬេទេតសកសសីថតិេនកនងុបនទប់សវនករែដរឬេទេតសកសសីថតិេនកនងុបនទប់សវនករែដរឬេទេតសកសសីថតិេនកនងុបនទប់សវនករែដរឬេទ    េនេនេនេនមុនមុនមុនមុនេពលសកសួរេពលសកសួរេពលសកសួរេពលសកសួរ    ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ១០ ៥ ២៨ ៥ 
គម ន ៤៨ ២៤ ៥៤ ១០ 
មិនពក់ព័នធ ១៤១ ៧១ ៤៥០ ៨៥ 
    

េនកនុងចំេណមសវនករែដលបនសេងកតកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២ មនសវនករ
មួយចំនួន (តិចជង ១%) បងហ ញថភគីមខ ងមិនបនទទួលឱកសេហសកស។ី សកសមីនវតតមនេន
កនុងសវនករចំនួន ៨២ (េសមនឹង១៥%) ៃនចំនួនសវនករែដលបនសេងកតទំងអស់ចំនួន ៥៣២។ 
េនកនុងចំេណមសវនករចំនួន ៨២ េនះ មនសវនករចំនួន ៤ ែដលកនុងេនះមនករបងហ ញថ 
ភគីមខ ងមិនបនទទួលឱកសសកសួរសកស។ី ករេធវរេបៀបេនះគឺរេំលភេលមរត ១៤(៣)(ង) ៃន
កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ។ េនកនុងចំេណមសវនករចំនួន ៨២េនះ
ផងែដរ មនសវនករចំនួន ២៨ ែដលកនុងេនះសកសីរតូវផតល់សកខីភពមនវតតមនេនកនុងបនទប់
សវនករេនមុនេពលសកសួរ។ 
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 ចំេពះសំណួរ ១១(ក) ជនជប់េចទមនបំណងចង់ឲយភគីរដឋបបេវណីែដលបនដក់ពកយ
បណតឹ ង បងហ ញខលួនេនចំេពះមុខតុលករ េដមបីឲយខលួនអចតទល់នឹងភសតុតងែដលភគីដក់ចូលេន
កនុងពកយបណតឹ ង។ េចរកមបនបដិេសធមិនទទួលសគ ល់ថជនជប់េចទរតូវករេហភគីរដឋបបេវណី
ឲយមកេធវជសកស។ី 
 ចំេពះសំណួរ ១១(ខ) េនកនុងករណីទី១ ជនជប់េចទមិនរតូវបនអនុញញ តឲយសកសួរ
សកស។ី េចរកមបនបដិេសធសំេណ របស់េមធវជីនជប់េចទសំុសកសួរសកស។ី ករណីទី២ េន
េពលែដលេមធវជីនជប់េចទេសនសំុសកសួរសកសខីងជនជប់េចទ េចរកមបនបដិេសធ េហយ
បងគ ប់ឲយសកសចីកេចញពីបនទប់សវនករ។ ករណីទី៣ េចរកមបនេហសកសឲីយផតល់សកខីភព និង
េធវករសកសួរ េហយបនអនុញញ តឲយសកសីេនះចកេចញ េដយមិនបនផតល់ឱកសឲយភគីជន
ជប់េចទ ឬរពះរជអជញ សកសួរសកសេីឡយ។ 

សទិធទិទលួដងឹឮភសតតុង 
សិទធិទទួលដឹងឮភសតុតង គឺជសិទធិរបស់ភគីទំងអស់ទទួលបនឯកសរទំងអស់ និងដឹងឮ

ភសតុតងទំងអស់ែដលទក់ទងនឹងេរឿងកតី។ ឯកសរសំខន់ៗ គឺជសំណំុេរឿងែដលេរៀបចំេដយ
េចរកមេសុបសួរ និងដីកេចទរបកន់ែដលរតូវបនបញជូ នេទឲយរបធនតុលករេដមបកំីណត់កល
បរេិចឆទសវនករជំនំុជរមះ។ សំណំុេរឿងេនះមនភសតុតងទំងអស់ែដលរបមូលបន និងេសចកតី
សននិដឋ នរបស់េចរកមេសុបសួរ។ េចរកមេសុបសួរមនករណីយកិចចរបមូលទំងភសតុតងដក់បនទុក 
និងភសតុតងេដះបនទុក េនកនុងេពលបំេពញកិចចេសុបសួរ។48សិទិធទទួលដឹងឮភសតុតង េដមបកីរពរកតី 
រមួបញចូ លទំងសិទិធេមធវជីនជប់េចទមន ក់ពិនិតយភសតុតងែដលដក់បនទុកកូនកតីរបស់ខលួន (េនេរកម
កររតតួពិនិតយរបស់រកឡបញជ ី)។49 

តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី១៥១៥១៥១៥៖ សទិធិទទួលដឹងឮភសតុតង៖ សទិធិទទួលដឹងឮភសតុតង៖ សទិធិទទួលដឹងឮភសតុតង៖ សទិធិទទួលដឹងឮភសតុតង    

១២១២១២១២((((កកកក) ) ) ) េតេតេតេតមនមនមនមនអវីមួយអវីមួយអវីមួយអវីមួយែដលែដលែដលែដលបងហ ញបងហ ញបងហ ញបងហ ញថភគីថភគីថភគីថភគីណណណណមួយមួយមួយមួយមិនមិនមិនមិនបនបនបនបនដឹងដឹងដឹងដឹងឮឮឮឮអំអំអំអំពីពីពីពីភសតតុងភសតតុងភសតតុងភសតតុងរបស់របស់របស់របស់ភគីភគីភគីភគីមខ ងមខ ងមខ ងមខ ងេទៀតេទៀតេទៀតេទៀតែដរែដរែដរែដរឬឬឬឬ
េទ េទ េទ េទ ????    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
េលខ % េលខ % 

មន ៣ ២ ៤ ១ 
គម ន ១៩៦ ៩៨ ៥២៨ ៩៩ 
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 មរត ១២៧ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ។ 
49

 មរត៣១៩ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ។ មរត ១៤(៣)(ខ) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទិធ
នេយបយ។ 
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េនកនុងចំេណមសវនករែដលបនសេងកត មនសវនករចំនួន ៤ ែដលបងហ ញថ ភគីមខ ង

មិនបនដឹងឮភសតុតងរបស់ភគីមខ ងេទៀត។ ទិននន័យេនះេសមនឹង ១% ៃនចំនួនសវនករែដលបន
សេងកតទំងអស់ េនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២ និងមនចំនួនរបហក់របែហលេទនឹងទិននន័យ
េនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១។ េនកនុងសវនករចំនួន ៣ ែដលកនុងេនះេរឿងកតីពឹងែផអកទំង
រសងុេទេលភសតុតងជឯកសរ ែដលតុលករមិនមនេនកនុងៃដ គឺ៖ កិចចសនយពក់ព័នធនឹងេរឿងកតី
េចរកមម កិចចសនយពក់ព័នធនឹងេរឿងកតីជេមល ះដីធលី និងឯកសរែកលងកល យែដលជមូលដឋ នរគឹះៃនបទ
េចទរបកន់ែកលងបនលំលិខិត។ ករណីទី៤ ពក់ព័នធនឹងកររេំលភចបប់ៃរពេឈ ែដលកនុងេនះកូនេសរ
សំខន់សរមប់ករពរកតី គឺលិខិតមួយចបប់ែដលេផញេទកន់ករយិល័យរដឋបលៃរពេឈ ែដល ភគី
រដឋបបេវណី រពះរជអជញ  ឬេចរកមមិនមនេនកនុងៃដ។ 

សទិធមិិនរតវូបនបងខតិបងខំឲយសរភព 
សិទធិមិនរតូវបនបងខិតបងខំឲយសរភពពីពិរទុធភពេនះ ទក់ទងនឹងករហមឃត់ដច់ខតនូវ

ករេធវទរណុកមម េឃរេឃ អមនុសសធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប ឬដក់ទណឌ កមម។ េនះគឺមនន័យថ គម ន
ករេគៀបសងកត់ផលូវចិតត ឬផលូវកយ េដយផទ ល់ ឬមិនផទ ល់ ែដលបងកជសល កសន មេលជនជប់េចទ
េដយមរនតីេសុបអេងកត ឬមរនតីតុលករ េដមបទីទួលបនចេមលយសរភពអំពីពិរទុធភពេឡយ។ 

តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី១៦១៦១៦១៦៖ សទិធិមិនរតវូបនបងខិតបងខំឲយសរភព៖ សទិធិមិនរតវូបនបងខិតបងខំឲយសរភព៖ សទិធិមិនរតវូបនបងខិតបងខំឲយសរភព៖ សទិធិមិនរតវូបនបងខិតបងខំឲយសរភព    

១៣១៣១៣១៣((((កកកក))))    េតេតេតេតមនមនមនមនអវីអវអីវីអវីមួយែដលមួយែដលមួយែដលមួយែដលបងហ ញបងហ ញបងហ ញបងហ ញថថថថ    ជនជនជនជនជប់ជប់ជប់ជប់េចទេចទេចទេចទរតវូរតវូរតវូរតវូបនបនបនបនគំគំគំគំរមរមរមរមកំកំកំកំែហងែហងែហងែហងបងខំបងខំបងខំបងខំឲយឲយឲយឲយសរភពសរភពសរភពសរភពែដរែដរែដរែដរឬេទឬេទឬេទឬេទ????    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
េលខ % េលខ % 

មន ៦ ៣ ២៨ ៥ 
គម ន ១១២ ៥៦ ២៦១ ៥០ 
មិនពក់ព័នធ ៨១ ៤១ ២៤៣ ៤៥ 
១៣១៣១៣១៣((((ខខខខ) ) ) ) េតេតេតេតមនមនមនមនអវីអវអីវីអវីមួយមួយមួយមួយែដលែដលែដលែដលបងហ ញបងហ ញបងហ ញបងហ ញថជនថជនថជនថជនជប់ជប់ជប់ជប់េចទេចទេចទេចទរតវូរតវូរតវូរតវូបនបនបនបនេគេគេគេគេធវេធវេធវេធវទរណុទរណុទរណុទរណុកមមកមមកមមកមមបងខំបងខំបងខំបងខំឲយឲយឲយឲយេឆលយេឆលយេឆលយេឆលយសរភពសរភពសរភពសរភពែដរឬែដរឬែដរឬែដរឬ
េទេទេទេទ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ១០ ៥ ៣៥ ៧ 
គម ន ១០៨ ៥៤ ២៥៤ ៤៨ 
មិនពក់ព័នធ ៨១ ៤១ ២៤៣ ៤៥ 
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រសបតមេគលបំណងៃនសំណួរ ១៣(ក) និង ១៣(ខ) ករបងខិតបងខំរតវូបនឲយនិយមន័យ

ថជករេគៀបសងកត់ផលូវចិតតមិនរតឹមរតវូ ដូចជករគំរមកំែហង។ សំណួរ ១៣(ខ) រតូវបនេរបេដមបី
សេងកតថ េតមនអវីមួយែដលបងហ ញថ ជនជប់េចទរតូវបនេគៀបសងកត់ឲយសរភព តមរយៈករ
េរបអំេពហិងស ឬទរណុកមម។ សំណួរេនះរតវូបនបករសយដូចគន  េនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍
ទំង ២។ េហតុផលែដលនំេទរកករេឆលយសំណួរទំងេនះ រតូវបនកត់រតេដយមរនតីសេងកតករណ៍
សវនករ ែដលមនដូចជ អំណះអំណងជក់លក់របស់ជនជប់េចទអំពីកររបរពឹតតមិនរតឹមរតូវ 
និងករសេងកតេមលសល កសន មែដលបណត លមកពីកររេំលភបំពនេលរងកយ។ េយងគួរកត់
សមគ ល់ផងែដរថ ទិននន័យៃនសំណួរេនះហក់ដូចជករប៉ន់សម ន ឧទហរណ៍ដូចជមរនតីសេងកត
ករណ៍សវនករមិនអចកំណត់ឲយរបកដរបជថ អំណះអំណងរបស់ជនជប់េចទេនកនុងតុលករ
ជករពិតែដរឬេទ។ 

េនកនុងចំេណមសវនករែដលបនសេងកត មនសវនករចំនួន ២៨៩ ែដលកនុងេនះចេមលយ
សរភពរតូវបនេគេលកយកមកបងហ ញជភសតុតងរបឆំងជនជប់េចទ។ ចំនួនេនះ េសមនឹង ៥៤% 
ៃនចំនួនសវនករែដលបនសេងកតេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២។ ចំនួនេនះមនករធល ក់ចុះ
បនតិចបនតួច េបេរបៀបេធៀបេទនឹងទិននន័យេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១ ែដលកនុងេនះចេមលយ
សរភពរតូវបនបងហ ញជភសតុតងេនកនុងសវនករចំនួន ៥៩%។ បុ៉ែនតទិននន័យៃនករពឹងែផអកេទ
េលចេមលយសរភព េដមបដីក់េទសេនែតមនអរតខពស់។ 

េនកនុងចំេណមសវនករ ែដលចេមលយសរភពរតូវបនបងហ ញជភសតុតងចំនួន ២៨៩ មន
សវនករចំនួន ២៨ ឬេសមនឹង ១០% ែដលកនុងេនះមនតរមយុបងហ ញថចេមលយសរភពអចទទួល
បនមកពីករគំរមកំែហង ឬករេគៀបសងកត់ផលូវចិតតេផសងេទៀត។ កនុងចំេណមសវនករែដលបន
សេងកតទំងេនះ ក៏មនសវនករចំនួន ៣៥ ឬេសមនឹង ១២% ែដលកនុងេនះមនតរមយុបងហ ញថ 
ចេមលយសរភពអចទទួលបនមកពីករេគៀបសងកត់េរកមទរមង់ជអំេពហិងស ឬទរណុកមម។ ទិនន
ន័យទំង ២ េនះ បងហ ញឲយេឃញនូវករេកនេឡង េបេរបៀបេធៀបេទនឹងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១ 
ែដលកនុងេនះទិននន័យដូចគន េនះមនចំនួន ៥% និង ៨%។ ទិននន័យេនះ នឹងរតូវបនវភិគលំអិតេន
កនុងែផនកវភិគទិននន័យ។ 

ករហមឃត់ចេំពះករអនុវតតអនុភពរបតសិកមមៃនចបប់រពហមទណឌ  
 េនះគឺជេគលករណ៍មូលដឋ នមួយៃនចបប់រពហមទណឌ  ែដលកនុងេនះគម នបុគគលណមន ក់អច
រតូវបនេគរកេឃញថជប់ពិរទុធៃនបទេលមសរពហមទណឌ ណមួយ របសិនេបអំេព ឬករខកខន ែដល
បុគគលេនះរបរពឹតត មិនរតូវបនចត់ទុកជបទេលមសរពហមទណឌ  េនេពលែដលអំេព ឬករខកខនេនះ
េកតេឡង។ រសេដៀងគន េនះែដរ េទសែដលមនលកខណៈធងន់ជងេទសែដលមនែចងកនុងចបប់េន
េពលែដលបទេលមសរពហមទណឌ រតូវបនរបរពឹតត មិនរតូវបនយកមកអនុវតតេនះេទ។ របសិនេប បនទ ប់
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ពីេពលែដលបទេលមសរតូវបនរបរពឹតត មនបទបបញញតិតចបប់ែដលដក់េទសរសលជង េទស
រសលេនះនឹងរតូវបនអនុវតត។ ករហមឃត់ចំេពះករអនុវតតអនុភពរបតិសកមមៃនចបប់រពហម
ទណឌ  មនែចងេនកនុងចបប់អនតរជតិ មរត ១១(២) ៃនេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស និង
មរត ១៥ ៃនកតិកសញញអនតរជតិសតីពីសិទិធពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ និងកនុងចបប់ជតិមរត ៣ 
ៃនរកមរពហមទណឌ ។ 

តួតួតួតួេលខទីេលខទីេលខទីេលខទី១៧១៧១៧១៧៖ ករហមឃត់ចំេពះករអនុវតតអនុភពរបតិសកមមៃនចបប់រពហមទណឌ៖ ករហមឃត់ចំេពះករអនុវតតអនុភពរបតិសកមមៃនចបប់រពហមទណឌ៖ ករហមឃត់ចំេពះករអនុវតតអនុភពរបតិសកមមៃនចបប់រពហមទណឌ៖ ករហមឃត់ចំេពះករអនុវតតអនុភពរបតិសកមមៃនចបប់រពហមទណឌ     

១៥១៥១៥១៥((((កកកក))))    េតេតេតេតមនមនមនមនអវីអវអីវីអវីមួយមួយមួយមួយបងហ ញបងហ ញបងហ ញបងហ ញថថថថបទបទបទបទេលមសេលមសេលមសេលមសមិនមិនមិនមិនែមនែមនែមនែមនជជជជបទបទបទបទេលមសេលមសេលមសេលមសេនេនេនេនេពលេពលេពលេពលែដលែដលែដលែដលអំេពអំេពអំេពអំេពរតវូរតវូរតវូរតវូបនបនបនបនរបរបរបរបរពឹតតរពឹតតរពឹតតរពឹតត????    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
េលខ % េលខ % 

មន ០ ០ ០ ០ 
គម ន ១៩៩ ១០០ ៥៣២ ១០០ 
    
    កនុងចំេណមសវនករែដលបនសេងកត គម នករណីណមួយែដលបងហ ញថមនករអនុវតត
អនុភពរបតិសកមមៃនចបប់ ឬេទស េនះេទ។ ករចប់េផតមអនុវតតរកមរពហមទណឌ  អចនឹងនំឲយមន
ករភ័នតរចឡំចំេពះករណីេនះ េដយសរែតរកមេនះមនបទេលមស និងេទសថមីជេរចន។ មរត ១០
ៃនរកមរពហមទណឌ ែចងថ បទបបញញតតិថមីែដលែចងអំពីេទសែដលរសលជងរតវូអនុវតតភល ម។ បុ៉ែនតបទ
បបញញតិតថមីែដលែចងអំពីេទសធងន់ជង នឹងរតវូអនុវតតែតេទេលអំេពែដលបនរបរពឹតតេរកយករចូលជ
ធរមនៃនបទបបញញតិតេនះ។50 

សវនករពក់ព័នធនឹងអនីតជិន 
 អនីតិជនែដលរតូវបនេចទរបកន់បនរបរពឹតតបទេលមសរពហមទណឌ  មនសិទធិទទួលបនករ
ជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ ដូចគន េទនឹងនីតិជនែដរ រពមទំងទទួលបននូវករករពរបែនថមេទតម
អយុ ករដឹងខុសរតូវ និងករវវិតតៃនសតិបញញ ។ 

        

                                                           
50

 មរត ៦៧២ ៃនរកមរពហមទណឌ ែចងថ “េលកែលងែតបទបបញញតិតទូេទៃនគនថីទី១ (បទបបញញតតិទូេទ) ៃនរកម
េនះ ែដលរតូវយកេទអនុវតតភល មេរកយករចូលជធរមនៃនរកមេនះ បទបបញញតតិដៃទេទៀតរតូវយកេទអនុវតត 
កនុងរយៈេពល ១ ឆន ំ េរកយករចូលជធរមនៃនរកមេនះ”។ ដូេចនះ បទេលមសថមី និងបទេលមសដែដលែដលមន
េទសធងន់ជង រតូវបនអនុវតតលុះរតែតែផនកេផសងេទៀតៃនរកមរពហមទណឌ ចូលជធរមនេនៃថងទី១០ ែខធនូ ឆន ំ
២០១០ េនរជធនីភនំេពញ និងេនៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ េនទូទំងរបេទស។ 
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តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី១៨១៨១៨១៨៖ សវនករែដលមនជនជប់េចទជអនីតិជន៖ សវនករែដលមនជនជប់េចទជអនីតិជន៖ សវនករែដលមនជនជប់េចទជអនីតិជន៖ សវនករែដលមនជនជប់េចទជអនីតិជន    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី២២២២    

ចំនួនសវនករ ២៦ ៤៦ 
 េលខ % េលខ % 
បទឧរកិដឋ ១៦ ៦២ ៣៣ ៧២ 
បទមជឈឹម ១០ ៣៨ ១៣ ២៨ 

 
េនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២ េនកនុងចំេណមសវនករែដលបនសេងកតចំនួន ៥៣២ 

មនសវនករចំនួន ៤៦ ែដលកនុងេនះជនជប់េចទជអនីតិជន។ ទិននន័យេនះេសមនឹង ៩% ៃនចំនួន
សវនករែដលបនសេងកតទំងអស់។ ជនជប់េចទជអនីតិជនទំងេនះ មនេមធវេីនកនុងសវន
ករចំនួន ៤៥ និងគម នេមធវេីនកនុងសវនករមួយ។ 

អនីតជិន- ភពឯកជន 
 ជទូេទសវនកររពហមទណឌ ែដលមនជនជប់េចទជនីតិជន គួរែតេធវេឡងជសធរណៈ 
េដមបីេគរពតមសិទធិទទួលបនសវនករជសធរណៈ។ បុ៉ែនត េនកនុងសវនករែដលកនុងេនះជន
ជប់េចទជអនីតិជន ជកររសបចបប់ែដលថអនកចូលរមូេនកនុងសវនកររតូវបនរតឹតបិត េដមបី
ករពរភពឯកជនរបស់អនីតិជន និងេជៀសវងជះឥទធិពលអរកក់េទៃថងេរកយ។51 

តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី១៩១៩១៩១៩៖ អនីតិជន និងភពឯកជន៖ អនីតិជន និងភពឯកជន៖ អនីតិជន និងភពឯកជន៖ អនីតិជន និងភពឯកជន    

២២២២((((កកកក))))    េតមនករបិទផសយជូនដំណឹងអំពីសវនករេនេលកត រេតមនករបិទផសយជូនដំណឹងអំពីសវនករេនេលកត រេតមនករបិទផសយជូនដំណឹងអំពីសវនករេនេលកត រេតមនករបិទផសយជូនដំណឹងអំពីសវនករេនេលកត រេខៀនេរកបនទប់សវនករែដរេខៀនេរកបនទប់សវនករែដរេខៀនេរកបនទប់សវនករែដរេខៀនេរកបនទប់សវនករែដរឬេទឬេទឬេទឬេទ????    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
េលខ % េលខ % 

មន ០ ០ ០ ០ 
គម ន ២៦ ១០០ ៤៦ ១០០ 
  

                                                           
51

 មរត ១៤(១) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ ែចងថ សរព័ត៌មន និង
សធរណជន អចមិនឲយចូលរមួទំងរសុង ឬែផនកមួយៃនសវនករ េនេពលផលរបេយជន៍ៃនជីវតិឯកជន
របស់គូភគីតរមូវឲយេធវដូេចនះ។ សូមេមលផងែដរ គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ - ទំព័រទី៦៥-៦៦ ៃនបទអតថ ធិបបយ 

ទូេទេលខ ១០ ៖ សិទធិកុមរេនកនុងវស័ិយយុតតិធម៌អនីតិជន (CRC/C/GC/10) ចុះៃថងទី២៥ ែខេមស ឆន ំ២០០៧។ 
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២២២២((((ខខខខ))))    េតសធរណជនរតូវបនររងំមិនេតសធរណជនរតូវបនររងំមិនេតសធរណជនរតូវបនររងំមិនេតសធរណជនរតូវបនររងំមិនឲយឲយឲយឲយចូល ឬចូល ឬចូល ឬចូល ឬ    បេណត ញបេណត ញបេណត ញបេណត ញេចញពីបនទប់សវនករែដរឬេទេចញពីបនទប់សវនករែដរឬេទេចញពីបនទប់សវនករែដរឬេទេចញពីបនទប់សវនករែដរឬេទ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ០ ០ ០ ០ 
គម ន ២៦ ១០០ ៤៦ ១០០ 
៤៤៤៤((((គគគគ) ) ) ) េតមនរបំងករពរអនីតិជនេតមនរបំងករពរអនីតិជនេតមនរបំងករពរអនីតិជនេតមនរបំងករពរអនីតិជន    េនកនុងករផតល់ចេមលយជសធរណៈែដរឬេទេនកនុងករផតល់ចេមលយជសធរណៈែដរឬេទេនកនុងករផតល់ចេមលយជសធរណៈែដរឬេទេនកនុងករផតល់ចេមលយជសធរណៈែដរឬេទ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    
    

អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទីអំឡងុេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
េលខ % េលខ % 

មន ០ ០ ០ ០ 
គម ន ២៦ ១០០ ៤៦ ១០០ 
    

ទិននន័យសំណួរ ២(ក) និង ២(ខ) ៃនតរងសេងកតករណ៍សវនករអនីតិជន បនបងហ ញថ 
តុលករែដលបនសេងកត មិនបនរតឹតបិតេទេលករចូលរមួសវនករែដលមនជនជប់េចទជ
អនីតិជនេនះេទ។ ករេធវរេបៀបេនះហក់ដូចជបងហ ញថ តុលករមិនបនយកចិតតទុកដក់េទេល
ភពឯកជនរបស់អនីតិជនែដលរតូវបនជំនំុជរមះេនះេទ។ េនកនុងសវនករែដលមនជនជប់េចទ 
ជនីតិជនផង និងជអនីតិជនផង មនផលរបេយជន៍រសបចបប់ែដលធនថជនេលមសជនីតិជន
មនសិទធិទទួលបនសវនករជសធរណៈ។ េនកនុងករណីែបបេនះ ភពឯកជនរបស់ជនជប់េចទ
ជអនីតិជនអចរតវូបនេគរពតមរយៈករេរបរបស់របំងករពរ េនេពលែដលអនីតិជនរតូវបន
សកសួរ និងផតល់សកខីភព។ គម នសវនករណមួយែដលតុលករេរបរបស់របំងករពរភពឯក
ជនរបស់ជនជប់េចទអំពីករផតល់សកខីភពជសធរណៈេឡយ។ 

អនីតជិន - ករឃុខំលនួបេណត ះអសនន 
 េលសពីករណីនីតិជន បទដឋ នអនតរជតិក៏មិនជំរញុឲយមនករឃំុខលួនបេណត ះអសននអនីតិ
ជនែដរ។ េនកនុងករណីភគេរចន ផលរបេយជន៍របស់កុមររតូវបនករពរ េដយករមិនបំែបកពួក
េគពីឪពុកមត យរបស់ពួកេគ។52 េគគួរែតេជៀសវងឃំុខលួនកុមរតមែដលអចេធវេទបន និងេរបវធីិេនះ
ជមេធយបយចុងេរកយបំផុត េហយឃំុខលួនកុមរកនុងរយៈេពលមួយខលីសមរមយ។53 មរត ១០(២)(ខ) 
និង ១០(៣) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ ែចងថ ជនជប់េចទជ
អនីតិជនរតូវដក់េផសងពីនីតិជន េហយរតូវទទួលករជំនំុជរមះឲយបនឆប់តមែដលអចេធវបន 

                                                           
52

 មរត ៩ ៃនអនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរ។ 
53

 មរត ៣៧(ខ) ៃនអនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរ។ 
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េហយរតូវសថិតេនកនុងកររបរពឹតតេទេលពួកេគ សមរសបតមអយុ និងសថ នភពនីតយនុកូលភព
របស់េគ។ 

តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី២០២០២០២០៖ អនីតិជន និងករឃំុខលួនបេណត ះអសនន៖ អនីតិជន និងករឃំុខលួនបេណត ះអសនន៖ អនីតិជន និងករឃំុខលួនបេណត ះអសនន៖ អនីតិជន និងករឃំុខលួនបេណត ះអសនន    

២២២២((((ខខខខ))))    េតមនករឃំុខលួនបេណត ះអសននែដរឬេទេតមនករឃំុខលួនបេណត ះអសននែដរឬេទេតមនករឃំុខលួនបេណត ះអសននែដរឬេទេតមនករឃំុខលួនបេណត ះអសននែដរឬេទ????    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
េលខ % េលខ % 

មន ១៧ ៦៥ ៤៤ ៩៦ 
គម ន ៧ ២៧ ១ ២ 
មិនដឹង ០ ០ ០ ០ 
មិនពក់ព័នធ
(គម នករចប់ខលួន) 

២ ៨ ១ ២ 

៣៣៣៣((((កកកក))))របសិនេបមនករឃំុខលួនបេណត ះអសនន េតមនអវីមួរបសិនេបមនករឃំុខលួនបេណត ះអសនន េតមនអវីមួរបសិនេបមនករឃំុខលួនបេណត ះអសនន េតមនអវីមួរបសិនេបមនករឃំុខលួនបេណត ះអសនន េតមនអវីមួយយយយែដលបងហ ញថ ជនជប់េចទមិនរតវូែដលបងហ ញថ ជនជប់េចទមិនរតវូែដលបងហ ញថ ជនជប់េចទមិនរតវូែដលបងហ ញថ ជនជប់េចទមិនរតវូ
បនដក់េដយែឡកពីបនដក់េដយែឡកពីបនដក់េដយែឡកពីបនដក់េដយែឡកពីនីតិជនែដរឬេទនីតិជនែដរឬេទនីតិជនែដរឬេទនីតិជនែដរឬេទ????    
ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ០ ០ ០ ០ 
គម ន ១៨ ៦៩ ៤៤ ៩៦ 
មិនពក់ព័នធ ៨ ៣១ ២ ៤ 
    

េនកនុងចំេណមសវនករចំនួន ៤៦ ែដលមនជនជប់េចទជអនីតិជន េហយែដលបន
សេងកតេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២ មនសវនករចំនួន ៩៦% ែដលអនីតិជនរតូវបនឃុំខលួន
បេណត ះអសនន។ ទិននន័យេនះមនករេកនេឡងេបេរបៀបេធៀបេទនឹងទិននន័យេនកនុងអំឡុងេពល
របយករណ៍ទី១ ែដលមនសវនករចំនួន ៦៥% ែដលកនុងេនះជនជប់េចទជអនីតិជនរតូវបនឃំុ
ខលួនបេណត ះអសនន។ តួេលខេនះបងហ ញសញញ គួរឲយរពយួបរមភ េដយសរមូលេហតុ ២។ មូលេហតុ
ទី១ េនកនុងសវនករចំនួន ១៣ អនីតិជនរតូវបនេចទរបកន់ពីបទមជឈមឹ។ មូលេហតុទី២ អរតៃន
ករឃុំខលួនបេណត ះអសននជនជប់េចទជអនីតិជន មនករមិតខពស់ ជងធមមត។ 
 ចបប់ និងបទដឋ នជតិ អនតរជតិ បនែចងយ៉ងចបស់ថ កនុងករណីពិេសស ែដលកនុងេនះ
អនីតិជនរតូវបនឃុំខលួនបេណត ះអសនន អនីតិជនគួរែតរតូវបនបំែបកពីនីតិជន។54 ករេធវរេបៀបេនះគឺ
                                                           
54

 មរត ១៦៦ ៃនរកមរពហមទណឌ ែចងអំពីលកខខណឌ ៃនករឃំុខលួនអនីតិជនកនុងពនធនគរថ “អនីតិជនែដលជប់
ពនធនគរ រតូវឃំុខលួនេនទីកែនលងពិេសស ខណឌ ដច់ពីនីតិជន”។ សូមេមលផងែដរ មរត៣៧(គ) ៃនអនុសញញ សតី
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េដយសរែតអនីតិជនងយនឹងរងេរគះេដយសរអំេពហឹងស និងអជីវកមមផលូវេភទ េហយរតូវបនទប់
សក ត់មិនឲយមនទំនក់ទំនងជមួយឩរកិដឋជនែដលជនីតិជន េដយសរែតទំនក់ទំនងេនះអចជះ
ឥទធិពលមិនលអេលករសត រនីតិសមបទអនីតិជនេឡងវញិ។55 េនកនុងចំេណមសវនករែដលបន
សេងកត គម នករណីមួយណែដលបងហ ញ (ករតវ៉របស់េមធវជីនជប់េចទ) ថអនីតិជនមិនរតូវបន
បំែបកពីនីតិជន កនុងេពលឃុំខលួនបេណត ះអសននេឡយ។ 

អនីតជិន - ករផតនទ េទស 
 េនេពលសេរមចករដក់េទសេលអនីតិជនែដលបនរបរពឹតតេលមសចបប់រពហមទណឌ  េចរកម
រតូវគិតេទេលផលរបេយជន៍របស់កុមរជអទិភព។56 ករដក់េទសរតវូែតរសបនឹងភពធងន់ធងរ និង
កលៈេទសៈៃនបទេលមស រពមទំងអយុជនេលមស េដមបកីត់បនថយកំហុស រសបតមកលៈេទសៈ 
និងេសចកតីរតូវកររបស់មនុសសែដលមនវយ័េកមង រមួទំងេគលបំណងជំរញុឲយមននីតិសមបទ និង
ចូលរមួកនុងសងគមជតិេឡងវញិ េនះជផលរបេយជន៍ែវងឆង យរបស់សងគម។57 ករដក់ពនធនគរ
អនីតិជនែដលរកេឃញថេលមសនឹងចបប់រពហមទណឌ  រតូវែតជវធិនករណ៍ចុងេរកយបងអស់ ែដល
រតូវបនេរបែតកនុងករណីពិេសសបុ៉េណណ ះ។58 

តួេលខទីតួេលខទីតួេលខទីតួេលខទី២១២១២១២១៖ អនីតិជន ៖ អនីតិជន ៖ អនីតិជន ៖ អនីតិជន និងករផតនទនិងករផតនទនិងករផតនទនិងករផតនទ េទសេទសេទសេទស    

៤៤៤៤((((ឃឃឃឃ))))    េតមនអវីមួយែដលបងហ ញថ េចរកមពិចរណេទេលេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថ េចរកមពិចរណេទេលេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថ េចរកមពិចរណេទេលេតមនអវីមួយែដលបងហ ញថ េចរកមពិចរណេទេលេទសមិនែមនពនធនគរ មុននឹងគិតេទសមិនែមនពនធនគរ មុននឹងគិតេទសមិនែមនពនធនគរ មុននឹងគិតេទសមិនែមនពនធនគរ មុននឹងគិតពីពីពីពី
េទសេទសេទសេទសពនធនគរែដរឬេទពនធនគរែដរឬេទពនធនគរែដរឬេទពនធនគរែដរឬេទ????    

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ        អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១១១១    អំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទីអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២២២២    
 េលខ % េលខ % 
មន ០ ០ ០ ០ 

                                                                                                                                                                                           

ពីសិទធិកុមរ និងវធិនទី១៣.៤ ៃនវធិនបទដឋ នអបបបរមអងគករសហរបជជតិសរមប់រដឋបលយុតតិធម៌អនីតិ
ជន (វធិនេប៉កំង) ែដលអនុម័តេដយេសចកតីសេរមចរបស់អងគមហសននិបតេលខ ៤០/៣៣ ចុះៃថងទី២៩ ែខ
វចិិឆក ឆន ំ១៩៨៥។ 
55

 គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ - កថខណឌ  ៨៥ ៃនបទអតថ ធិបបយទូេទ េលខ១០៖ សិទធិកុមរេនកនុងវស័ិយយុតតិ
ធម៌អនីតិជន។  
56

 មរត ៣(១) ៃនអនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរ។ សូមេមលផងែដរ គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ - កថខណឌ  ១០ និង 
៧១ ៃនបទអតថ ធិបបយទូេទ េលខ១០៖ សិទធិកុមរេនកនុងវស័ិយយុតតិធម៌អនីតិជន។ 
57

 មរត ៤០(១) ៃនអនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរ។ សូមេមលផងែដរ គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ - កថខណឌ  ៧១ ៃន
បទអតថ ធិបបយទូេទ េលខ១០៖ សិទធិកុមរេនកនុងវស័ិយយុតតិធម៌អនីតិជន។ 
58

 មរត ៣៧(ខ) ៃនអនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរ។ 
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គម ន ២០ ៧៧ ៤៥ ៩៨ 
មិនពក់ព័នធ ៦ ២៣ ១ ២ 

 
េនកនុងសវនករមួយ េចរកមបនកត់ឲយជនជប់េចទជអនីតិជនរចួេទស េដយេយងេទ

េលអយុរបស់ជនេនះ និងអនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរ ទេងវេនះគួរឲយេកតសរេសរ។ េនកនុងចំេណម
សវនករចំនួន ៤៥ ែដលកនុងេនះជនជប់េចទជអនីតិជន កនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២ គម ន
តរមុយណមួយែដលបងហ ញថេចរកមពិចរណេលេទសមិនែមនពនធនគរេឡយ។ បញហ េនះនឹង
រតូវបនពិភកសលំអិតេនកនុងែផនកវភិគទិននន័យ។ 
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៤. ករវិភគទិននន័យ 
 

 

ែផនកេនះបងហ ញអំពីករវភិគេដយមជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ នូវទិននន័យែដលរបមូល
បនពក់ព័នធនឹងសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ចំនួន ៣៖ ករសនមតទុកជមុនថគម ន
េទស សិទធិទទួលបនករពរពីករេឆលយដក់បនទុកខលួនឯង និងកររបរពឹតតេទេលជនជប់េចទជ
អនីតិជន។ មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជនឹងផតល់ករវភិគសីុជេរម និងអនុសសន៍ចំេពះសិទធិ
ទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌មួយចំនួន ែដលេយងរបមូលបនទិននន័យេនកនុងអំឡុងេពល
របយករណ៍នីមួយៗ។ េយងេធវរេបៀបេនះេដមបធីនថ ករវភិគេនះមនលកខណៈលំអិតសុីជេរម 
និងរតូវបនបងហ ញេរកមទរមង់ែដលអចរគប់រគង និងេរបរបស់បនេនកនុងកិចចពិភកសជមួយ
តុលករ និងៃដគូពក់ព័នធដៃទេទៀត។ 

ករវភិគេនះរតូវបនេធវេឡងដូចេទនឹងរបយករណ៍ទី១ ែដលវភិគេទេលសិទិធចំនួន ៤ គឺ
សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយតុលករមួយឯករជយ និងមិនលំេអៀង សិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះ
ជសធរណៈ សិទធិមនេមធវ ី និងមនវតតមនេនកនុងសវនករ ករឃំុខលួនបេណត ះអសនន និងសិទធិ
ទទួលបនករជំនំុជរមះេដយគម នករពនយរេពល។ 

សទិធិទទួលបនករសនមតទុកជមុនថគម នេទស    

បុគគលរគប់របូែដលរតវូបនេចទរបកន់ពីបទេលមសរពហមទណឌ  មនសិទធិទទួលបននូវករ
សនមតទុកជមុនថគម នេទស រហូតដល់េពលែដលពិរទុធភពរតូវបនរកេឃញតមចបប់។59 េនះគឺជ
សិទធិមូលដឋ នរបស់បុគគលមន ក់ៗ ែដលរតូវបនទទួលសគ ល់ជសកល។ សិទធិេនះទមទរឲយមនករ
យកចិតតទុកដក់ជពិេសសពីសំណក់បុគគលរគប់របូ ែដលបនចូលរមួកនុងរគប់ដំណក់កលៃនរបព័នធ
យុតតិធម៌រពហមទណឌ ។ 

អជញ ធរសធរណៈ និងមរនតីទំងអស់ រមួទំងេចរកម គួរែតេជៀសវងករវនិិចឆ័យទុកជមុននូវ
លទធផលៃនេរឿងកតី។ ករឃំុខលួនបេណត ះអសននមិនគួររតូវបនអនុវតតជទណឌ កមមចំេពះបុគគលែដល រតវូ
បនេចទរបកន់ថបនរបរពឹតតបទេលមសេឡយ េហយក៏មិនគួររតូវបនេរបជមេធយបយេរក
របព័នធតុលករវយតៃមលេទេលភពមនពិរទុធភពេឡយ។60 ករបដិេសធសំេណ សំុេនេរកឃំុ មិនប៉ះ

                                                           
59

 មរត ១១(១) ៃនេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស។ មរត ១៤(២) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពី
សិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ។ មរត ៣៨ ៃនរដឋធមមនុញញ។ 
60

 េហតុផលរសបចបប់ៃនករឃំុខលួនបេណត ះអសននមនែចងេនកនុងមរត ២០៥ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ។ 
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ពល់ដល់ករសនមតទុកជមុនថគម នេទសេនះេឡយ។61 កររបពឹតតេទៃនករជំនំុជរមះ គួរែតឆលុះ 
បញច ំងនូវករសនមតទុកជមុនថគម នេទស េចរកមអនុញញ តឲយជនជប់េចទមនឱកសពិតរបកដ
កនុងករបេញច ញមតិ េហយគួរែតមនករយកចិតតទុកដក់ េដមបធីនថករសនមតជមុនអំពីពិរទុធភព
ដូចជ តមរយៈឯកសណឋ នអនកេទស ឬេខន ះ មិនអនុវតតេទេលជនជប់េចទេនកនុងសវនករ េរពះ
ថករេធវរេបៀបេនះអចជះឥទធិពលេដយេចតន ឬអេចតនេទេលជំេនឿរបស់តុលករពក់ព័នធនឹង
ភពមនេទស ឬគម នេទសរបស់ជនជប់េចទ។62 
មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជសេងកត ករទទួលសគ ល់េគលករណ៍សនមតទុកជមុនថគម ន
េទសេដយអជញ ធរ តមរយៈវធីិ ២។ វធីិទី១ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករសេងកតថេតជនជប់េចទ
បងហ ញខលួនេនចំេពះមុខតុលករកនុងឯកសណឋ នជអនកេទស ឬជប់េខន ះែដរឬេទ េរពះសថ នភព
ទំង ២ េនះបញជ ក់ថជនជប់េចទជប់ពិរទុធ េនមុនេពលែដលភសតុតងរតវូបនបងហ ញេដយភគី
ទំង ២ និងមុនករកំណត់អំពីភពមន ឬគម នេទសេដយតុលករមួយែដលមិនលំេអៀង។ វធីិទី២ 
មរនតីសេងកតករណ៍សវនករសេងកតេមលថេតេនមុនេពលេចញសលរកម េចរកមមនបន
និយយអវីែដលបងហ ញថ េចរកមអចវនិិចឆ័យទុកជមុននូវលទធផលៃនេរឿងកតី េហយមិនបនេធវករ
ពិចរណេទេលភសតុតង និងសកខីភពៃនភគីទំងអស់ៃនេរឿងកតីែដរឬេទ។    

មូលដឋ នចបប់មូលដឋ នចបប់មូលដឋ នចបប់មូលដឋ នចបប់    

 សិទធិទទួលបនករសនមតទុកជមុនថគម នេទស រហូតដល់េពលែដលពិរទុធភពរតូវបនរក 
េឃញតមចបប់ គឺជសិទធិមួយដច់ខត ែដលមិនអចមនករែចងផទុយពីេនះ ករដក់ករមិត ឬករ
ដក់រពំែដនេឡយ។63 សិទធិេនះសថិតេនេលករមិតខពស់បំផុតៃនចបប់អនតរជតិ គឺេនកនុងមរត១១(១) 
ៃនេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស និងមរត១៤(២) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិ
ពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ។ 

 ករសនមតទុកជមុនថគម នេទសក៏មនែចងផងែដរ េនកនុងមរត៣៨ ៃនរដឋធមមនុញញ “វមិតិ 
សងសយ័រតូវបនជរបេយជន៍ដល់ជនជប់េចទ។ ជនជប់េចទណក៏េដយ រតវូទុកជមនុសស
ឥតេទស ដរបណតុលករមិនទន់កត់េទសជសថ ពរ”។ មរត៣៥១ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  
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 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសអងគករសហរបជជតិ - កថខណឌ ៣០ ៃនបទអតថ ធិបបយទូេទេលខ៣២ សតីពី 
មរត១៤៖ សិទធិេសមគន ចំេពះមុខតុលករ និងសលជរមះកតី រពមទំងសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយ
យុតតិធម៌។ 
62

 ដូចខងេល។ 
63

 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសស - កថខណឌ ទី១១ ៃនបទអតថ ធិបបយទូេទេលខ ២៩៖ របេទសកនុងភពអសនន 
(CCPR/C/21/Rev.1/add.11) ចុះៃថងទី៣១ ែខសីហ ឆន ំ២០០១។ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសអងគករសហ
របជជតិ - កថខណឌ ទី៦ ៃនបទអតថ ធិបបយទូេទេលខ៣២៖ មរត១៤-សិទធិេសមគន ចំេពះមុខតុលករ 
និងសលជរមះកតី រពមទំងសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ ។ 
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ែចងថ “វមិតិសងសយ័រតូវែតបនជអតថរបេយជន៍ដល់ជនជប់េចទជ     និចច”។ មរត៣៣៣ ៃនរកម 
នីតិវធីិរពហមទណឌ ែចងថ “េទះបីជជនជប់េចទអវតតមនក៏េដយ តុលកររតូវែតែសវងរកឲយេឃញ 
ករពិត សត ប់ចេមលយភគីដៃទេទៀត សកសី និងពិនិតយវតថុតង”។ 
 របកសសតីពីកររគប់រគងពនធនគរឆន ំ១៩៩៨ ែចងថ “អនកេទសែដលតរមូវឲយបងហ ញខលួនេន
ចំេពះមុខតុលករ រតូវអនុញញ តឲយេសលៀកសំេលៀកបំពក់ សអ តបត និងសមរមយ ផទ ល់ខលួនរបស់
េគ”។64 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសក៏បនេលកេឡងផងែដរថ ជនជប់េចទមិនគួរ “មនវតតមនេន
ចំេពះមុខតុលករេនកនុងរបូភពមួយ ែដលបងហ ញថពួកេគជពិរទុធជនដ៏មនេរគះថន ក់េនះ
េឡយ”។65 

ទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    

    េនកនុងចំេណមសវនករែដលបនសេងកតចំនួន ៥៣២ គម នករណីណមួយែដលបងហ ញថ
ជនជប់េចទមនវតតមនេនកនុងសវនករទំងជប់េខន ះេនះេទ។ ករណ៍េនះគួរឲយេកតសរេសរ។ 
េនកនុងករណីខលះ សិទិធជនជប់េចទចំបច់រតូវដក់ករមិត េដមបីេដះរសយបញហ សនតិសុខ បុ៉ែនតករណី
េនះមិនែដលេកតមនេឡងេនះេឡយ។ ទិននន័យៃនសំណួរ ៨(ក) បងហ ញថ េនកនុងចំេណមសវន
ករែដលបនសេងកតចំនួន ៣៣៨ េនតុលកររកងុភនំេពញ (េនកនុងសវនករចំនួន ៣៨ េទៀត ជន
ជប់េចទរតវូបនកត់េទសកំបំងមុខ) ជនជប់េចទមនវតតមនកនុងឯកសណឋ នជអនកេទសេន
សវនករចំនួន ៣១៤ ឬេសមនឹង ៩៣% ៃនចំនួនសវនករែដលបនសេងកតទំងអស់។ ផទុយេទវញិ 
កនុងចំេណមសវនករែដលបនសេងកតចំនួន ១៤០ េនតុលករេខតតកណត ល (េនកនុងសវនករ
ចំនួន ១៦ េទៀត ជនជប់េចទរតវូបនកត់េទសកំបំងមុខ) ជនជប់េចទមនវតតមនកនុងឯក
សណឋ នជអនកេទសែតេនកនុងសវនករចំនួន ៤ ឬេសមនឹង ៣% ែតបុ៉េណណ ះ។ 

ករសនមតជមុនថគម នេទស ទមទរឲយជនជប់េចទមនវតតមនេនកនុងតុលករកនុងឯក
សណឋ នជពលរដឋធមមត។ រគប់ជនជប់េចទទំងអស់រតូវនំេទកន់តុលករកនុងរបូភព និង
កតតិយសជជនមន ក់ែដលគម នេទស។ ករណ៍ែដលជនជប់េចទរតវូបនបងខំឲយចូលរមួកនុងសវនករ
េដយេសលៀកពក់ជអនកេទស បងហ ញថជនជប់េចទជឧរកិដឋជនែដលមនពិរទុធភពរចួេទេហយ 
ករណ៍េនះអចនឹងជះឥទិធពល េដយេចតន ឬអេចតន េទេលករវនិិចឆ័យរបស់របធនរកមុរបឹកស
ជំនំុជរមះ ឬេចរកម រេបៀបៃនចំណត់ករនីតិវធីិ និងចុងេរកយបងអស់លទធផលៃនេរឿងកតី។ 
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 រកសួងមហៃផទ-របករ ៤(៥)ច និងរបករ ៤(៨)ង ៃនរបកសសតីពីកររគប់រគងពនធនគរ េលខ២១៧ ចុះៃថងទី
៣១ ែខមិន ឆន ំ១៩៩៨។ សូមេមលផងែដរ របករ ៤.១.១ ៃនរបកសេលខ២៣ សតីពីនីតិវធីិពនធនគរ។ 
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 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសអងគករសហរបជជតិ - កថខណឌ ៣០ ៃនបទអតថ ធិបបយទូេទេលខ៣២ សតីពី 
មរត១៤៖ សិទធិេសមគន ចំេពះមុខតុលករ និងសលជរមះកតី រពមទំងសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយ
យុតតិធម៌។ 
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ករណ៍ែដលជនជប់េចទបងហ ញខលួនេនចំេពះមុខតុលកររកងុភនំេពញជេរឿយៗេនកនុងឯក
សណឋ នជអនកេទស អចនឹងបនទ បសតង់ដរៃនករសនមតទុកជមុនថគម នេទសេនកនុងសវនករ
ភគេរចន។ បញហ េនះជប់ទក់ទងេទនឹងករមិតខពស់ៃនករឃំុខលួនបេណត ះអសនន។ វធិន៤៣(១) 
ៃនបទដឋ នអបបបរមអងគករសហរបជជតិសតីពីកររបរពឹតតេទេលអនកេទសបនេសនថ “សំេលៀក
បំពក់ និងរបស់របរេផសងេទៀតែដលជកមមសិទធិរបស់អនកេទសសថិតេនេរកមវធិនរបស់សថ ប័ន 
អនកេទសមិនរតូវបនអនុញញ តឲយរកសទុករបស់របរ េលកែលងែតមនករអនុញញ តរបស់សថ ប័នឃំុ
ឃងំេនះ។"66 ដូេចនះជនទំងឡយណែដលរតូវបនឃំុខលួនបេណត ះអសនន គួរែតអចេសលៀកសំេលៀក
បំពក់របស់ខលួនេទកន់តុលករ ឬមនឱករទទួលបនសំេលៀកបំពក់ពីមិតតភកតិ ឬរកមុរគសួរេន
មុនេពលបងហ ញខលួនេនមុខតុលកររបសិនេបមរនតីពនធនគរេធវបត់ ឬេបះេចលសំេលៀកបំពក់
របស់ពួកេគេនមុនេពលឃំុខលួន។67 

ទិននន័យៃនសំណួរ ៨(គ) បងហ ញថេចរកមេនតុលករែដលបនសេងកតករមនឹងនិយយអំពី
ភពមន ឬគម នេទសៃនជនជប់េចទេនមុនេពលរបកសសលរកមណស់។ េនះជកររកេឃញ
មួយដ៏គួរឲយេកតសរេសរ។ សវនករែដលកនុងេនះេចរកមបននិយយពកយសំដីទំងេនះមន
ចំនួន ១% ៃនចំនួនសវនករែដលបនសេងកតេនតុលករនីមួយៗ។ ែផនកទិននន័យៃនរបយករណ៍
េនះក៏បនបងហ ញផងែដរថ ទិននន័យៃនករេរបពកយសំដីេនះេនកនុងតុលករទំង២ មនករធល ក់ចុះ
ពី១០% េនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី១ មកេនរតឹម១% េនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍ទី២។ 
េទះបីជករណីសិកសទី១ មិនតំណងឲយករែរបរបលួទិននន័យជទូេទក៏េដយ ក៏ករណីេនះជ
ឧទហរណ៍មួយៃនសវនករមួយចំនួនែដលកនុងេនះពកយសំដីេចរកម បនបងហ ញពីករខកខនមិន
បនទទួលសគ ល់េគលករណ៍សនមតទុកជមុនថគម នេទស។  
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 អងគករសហរបជជតិ - បទដឋ នអបបបរមសតីពីកររបរពឹតតេទេលអនកេទស ែដលអនុម័តេដយសមជអងគករ
សហរបជជតិេលកទី១សតីពីករបងក របទឧរកិដឋ និងកររបរពឹតតេទេលជនេលមស ែដលរបរពឹតតេទេនទីរកុង
ហសឺែណវ េនឆន ំ១៩៥៥ និងអនុម័តេដយរកុមរបឹកសេសដឋកិចច និងសងគម តមរយៈវធិន ៤៣(១) ៃនេសចកតី
សេរមចេលខ ៦៦៣គ (XXIV) ចុះៃថងទី៣១ ែខកកកដ ឆន ំ១៩៥៧ និងេលខ ២០៧៦ (LXII) ចុះៃថងទី១៣ ែខឧសភ ឆន ំ
១៩៧៧។ 
67

 អងគករសហរបជជតិ - វធិន ១៧(៣) និង ៤៣(១) ៃនបទដឋ នអបបបរមសតីពីកររបរពឹតតេទេលអនកេទស។ 
សូមេមលផងែដរ អងគករេលកែលងេទសអនតរជតិ - េសៀវេភសតីពីករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ (រកុងឡុងដ៍៖ 
ករេបះពុមពផសយរបស់អងគករេលកែលងេទសអនតរជតិ ឆន ំ១៩៩៨) Al Index POL 30/02/98 ទំព័រទី១០៤។ 
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ករណីសិកសទីករណីសិកសទីករណីសិកសទីករណីសិកសទី១១១១៖៖៖៖    ពកយសំដីបងហ ញថជនជប់េចទមនពិរទុធភព េនមុនេពលរបកសសលពកយសំដីបងហ ញថជនជប់េចទមនពិរទុធភព េនមុនេពលរបកសសលពកយសំដីបងហ ញថជនជប់េចទមនពិរទុធភព េនមុនេពលរបកសសលពកយសំដីបងហ ញថជនជប់េចទមនពិរទុធភព េនមុនេពលរបកសសលរកមរកមរកមរកម    
 

តុលករតុលករតុលករតុលករ        ៖៖៖៖តុលកររកុងភនំេពញ 
កលបរេិចឆទសេងកតកលបរេិចឆទសេងកតកលបរេិចឆទសេងកតកលបរេិចឆទសេងកត    ៖៖៖៖ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១០ 
 
 ជនជប់េចទរតូវបនេចទរបកន់ពីបទរកុមជនរបដប់អវធុ េយងតមមរត៣៦ ៃនចបប់
អុ៊នតក់។ អងគេហតុមនដូចតេទ៖ េនៃថងទី១៩ ែខធនូ ឆន ំ២០០៨ ជនជប់េចទបនជិៈមូ៉តូជមួយបុរស 
២នក់េទៀត ែដលមិនសគ ល់អតតសញញ ណ ចកេចញពីសណឋ គរេនសងក ត់កកប ខណឌ ដេងក  រជ
ធនីភនំេពញ េឆព ះេទកន់េពធិចិនតុង។ បូ៉លីសបនបញឈប់បុរសទំង ៣ ែដលពយយមរត់េគច។ 
បុរសមន ក់កនុងចំេណមបុរសែដលមិនសគ ល់អតតសញញ ណេនះ បនេរបកំេភលងបញ់េទេលបូ៉លីស 
េហយបុរស ២នក់េទៀតបនរត់េគចខលួន េចលជនជប់េចទេនកែនលងេកតេហតុ ែដលេរកយមករតូវ
បនបូ៉លីសចប់ខលួន។ 
 េនកនុងសវនករេចរកមបនរពមនជនជប់េចទថ េទះបីជជនជប់េចទពយយមេឆលយ
ករពរខលួនយ៉ងណក៏េដយ ក៏ជនជប់េចទេនែតជប់ពនធនគរែដរ។ េចរកមបននិយយថ 
“េទះបីជអនកឯងពយយមនិយយអវីក៏េដយ ក៏អនកឯងជប់គុកែដរ”។ បនឮពកយសំដីេនះ ជនជប់
េចទែដលពយយមេឆលយករពរខលួនរបឆំងនឹងករេចទរបកន់ ហក់ដូចជមនករខកចិតត និងខលប
ខល ច េហយភល មេនះឈប់េឆលយករពរខលួនេនកនុងករសួរេឆលយឆលងេនកនុងសវនករ។ ពកយសំដីរបស់
េចរកមេនកនុងសវនករ បនបងហ ញថេចរកមបនសេរមចថ ជនជប់េចទមិនអចេជៀសផុតពី
ជប់ពនធនគរេឡយ េហយករផតល់សកខីភពរបស់ជនជប់េចទមិនរតូវបនយកមកពិចរណ
េឡយ។ 

 

អនុសសន៍ 
 

មនទីរមនទីរមនទីរមនទីរឃំុខលួនបេណត ះអសននេនតុលកររកងុភនំេពញឃំុខលួនបេណត ះអសននេនតុលកររកងុភនំេពញឃំុខលួនបេណត ះអសននេនតុលកររកងុភនំេពញឃំុខលួនបេណត ះអសននេនតុលកររកងុភនំេពញ    និងតុលករេខតតកណត លនិងតុលករេខតតកណត លនិងតុលករេខតតកណត លនិងតុលករេខតតកណត ល គួរែតធន
ថអនកជប់ពនធនគរ ែដលរតវូបងហ ញខលួនេនចំេពះមុខតុលករទទួលបនឱកសេសលៀកសំេលៀក 
បំពក់ផទ ល់ខលួនរបស់ពួកេគ អនុេលមតមមរត ៤(៥)(ច) ៃនរបកសសតីពីកររគប់រគងពនធនគរ។ 
េនមុនេពលបងហ ញខលួនេនមុខតុលករ ជនជប់េចទទំងអស់គួរែតទទួលបនសំេលៀកបំពក់ែដល 
េសលៀកពក់េនមុនេពលឃំុខលួនបេណត ះអសនន ឬទទួលបនឱកសែសវងរកសំេលៀកបំពក់េផសងេទៀត 
ពីមិតតភ័កត ឬរកមុរគសួរ របសិនេបមរនតីពនធនគរបនេធវឲយបត់ ឬេបះេចលសំេលៀកបំពក់ទំង 
េនះ។ 
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សទិធិមិនរតូវបនបងខិតបងខំឲយសរភព 

សិទធិមិនរតូវបនបងខិតបងខំឲយសរភព ពក់ព័នធនឹងករហមឃត់ដច់ខតករេធវទរណុកមម 
ែដលេឃេឃ អមនុសសធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប ឬដក់ទណឌ កមម។ សិទិធេនះមនន័យថ គម នករេគៀប
សងកត់េដយផទ ល់ ឬេដយរបេយលេទេលរងកយ ឬសម រតីរបស់ជនជប់េចទ េធវេឡងេដយមរនតី
យុតតិធម៌ ឬអជញ ធរេសុបអេងកត េដមបទីទួលបនចេមលយសរភពេឡយ។ សិទធិេនះផសភជ ប់យ៉ងជិត
សនិទធេទនឹងសិទធិេនេសងៀម។ កររេំលភបំពនេលរបូរងកយ ទរណុកមម និងអំេពេឃេឃ អមនុសស
ធម៌ ឬបេនថ កបនទ បដៃទេទៀត ែដលរបរពឹតតេទេលជនជប់េចទ មិនអចទទួលយកបនេឡយេទះ
ជសថិតេនកនុងករណីណក៏េដយ។ ជងេនះេទេទៀត េនេពលែដលរបរពឹតតអំេពែបបេនះកនុងេគល
បំណងទទួលបនចេមលយសរភព ភសតុតងែដលទទួលបនតមរយៈករេរបអំេពែបបេនះ មិនគួរឲយ
េជឿទុកចិតតបនេនះេទ។  

មូលមូលមូលមូលដឋ នដឋ នដឋ នដឋ នចបប់ចបប់ចបប់ចបប់    

ករេធវទរណុកមមជក់ែសតង គឺខុសចបប់ េនកនុងខលឹមសរៃនលិខិតតុបករណ៍សិទធិមនុសសទំង 
៣ គឺេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិ
នេយបយ និងអនុសញញ របឆំងទរណុកមម និងកររបរពឹតតមកេលខលួន ឬទណឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរ
េឃអមនុសសធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប។ មរត៥ ៃនេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស និងមរត៧
ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋនិងសិទធិនេយបយែចងថ គម នជនណមន ក់រតូវទទួល
ទរណុកមម ឬកររបរពឹតតមកេលខលួន ឬទណឌ កមមេឃរេឃអមនុសសធម៌ ឬបេនថ កបនទ បបនេឡយ។ 

អនុសញញ របឆំងទរណុកមម និងកររបរពឹតតមកេលខលួន ឬទណឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុសសធម៌
ឬបេនថ កបនទ បែចងថ“រដឋភគីរតូវចត់វធិនករខងផលូវចបប់រដឋបលតុលករ និងវធិនករេផសង
េទៀត េដមបបីងក រកំុឲយមនទរណុកមមេនេលែដនដីេរកមសមតថកិចចរបស់ខលួន"68និង“រតូវធនថ
ទរណុកមមជបទេលមសេរកមចបប់រពហមទណឌ របស់ខលួន។"69 អនុសញញ របឆំងទរណុកមម និងករ    រប
រពឹតតមកេលខលួនឬទណឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃអមនុសសធម៌ឬបេនថ កបនទ បក៏បនដក់កតពវកិចច ឲយ
រដឋភគីេសុបអេងកត “ជបនទ ន់ និងមិនលំេអៀង” េនេពលែដលមនមូលេហតុសមរសបគួរឲយេជឿបន
ថ អំេពទរណុកមមរតូវបនរបរពឹតតកនុងែដនដីេរកមែដនសមតថកិចចរបស់ខលួន។70 មរត១៥  ែចងថរដឋ

                                                           
68

 មរត ២(១) ៃនអនុសញញ របឆំងទរុណកមម និងកររបរពឹតតមកេលខលួន ឬទណឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ 
អមនុសសធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប។ 
69

 មរត ៤(១)ៃនអនុសញញ របឆំងទរុណកមម និងកររបរពឹតតមកេលខលួន ឬទណឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ 
អមនុសសធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប។ 
70

 មរត  ១២ ៃនអនុសញញ របឆំងទរុណកមម និងកររបរពឹតតមកេលខលួន ឬទណឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ 
អមនុសសធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប។ 
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ភគីរតូវធនថ េសចកតីែថលងករណ៍ទំងឡយែដលបនមកពីអំេពទរណុកមមមិនរតួវយកមកសំអង
ជភសតុតងកនុងនីតិវធីិណមួយេឡយ។ 

មរត ៣៨ ៃនរដឋធមមនុញញែចងអំពីករករពរនិងករធនថ៖”ចបប់រ៉ប់រងមិនឲយមនកររ ំ
េលភបំពនេលរបូកយបុគគណមួយេឡយ...ករេចទរបកន់ ករចប់ខលួន ករឃត់ខលួន ឬករឃុំខលួន
ជនណមួយនឹងអចេធវេទេកតលុះរតែតអនុវតតរតឹមរតូវតមបញញតតិចបប់។ ករបងខិតបងខំករេធវបប
េលរបូរងកយ ឬរបរពឹតតកមមណមួយែដលបែនថមទមងន់ទណឌ កមម អនុវតតចំេពះជនឃំុឃងំឬជប់ 

ពនធនគរ រតូវហមឃត់មិនឲយេធវេឡយ។ អនកៃដដល់ អនករមួរបរពឹតត និងអនកសមគំនិតរតូវទទួល
េទសតមចបប់។ ករទទួលសរភពែដលេកតេឡងពីករបងខិតបងខំតមផលួវកយកតី តមផលួវចិតតកតីមិន
រតូវទុកជភសតុតងៃនពិរទុធភពេទ។”  

មរត៣២១ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ែចងថ៖ “ចេមលយែដលទទួលបនេរកមករបងខិតបងខំ 
ខងរបូកយ ឬខងផលូវចិតត គម នតៃមលជភសតុតងេទ។” ទរណុកមមរតូវបនចត់ទុកយ៉ងចបស់េដយ 

រកមរពហមទណឌ ថជអំេពខុសចបប់។ បទឃតកមមេដយទរណុកមម អំេពេឃរេឃ ឬអំេពរេំលភ
េសពសនធវៈ រតូវផតនទ េទសដក់ពនធនគរអស់មួយជីវតិ។71 មរត២១០ ក៏មនែចងផងែដរអំពីបទទ
រណុកមម និងអំេពេឃរេឃ ថជអំេពខុសចបប់។ េនកនុងខណៈែដលគម នករកំណត់អតថន័យចបស់អំ
ពី“ទរណុកមម" ឬ “អំេពេឃរេឃ” េដយរកមរពហមទណឌ  របយករណ៍ ែដលរបេទសកមពុជដក់ជូនគ
ណៈកមម ធិកររបឆំងទរណុកមមេនឆន ំ២០១០ បនេលកេឡងថ មរត៣១ៃនរដឋធមមនុញញនិងមរត៩ 
ៃនរកមរពហមទណឌ  បនទទួលសគ ល់យ៉ងចបស់ថ រគប់អនុសញញ អនតរជតិែដលរបេទសកមពុជ
បនផតល់សចច ប័ន  គឺរតូវបនអនុវតតកនុងរបេទសកមពុជ រមួទំងអនុសញញ របឆំងទរណុកមម ែដលរតូវ
បនចូលរមួេនៃថងទី១៥ ែខតុល ឆន ំ១៩៩២ ។72 ដូេចនះនិយមន័យៃនទរណុកមមេនកនុងមរត១(១) ៃន
អនុសញញ របឆំងទរណុកមម និងកររបរពឹតតមកេលខលួន ឬទណឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃអមនុសសធម៌ 
ឬបេនថ កបនទ បរតូវបនទទួលសគ ល់េដយចបប់កមពុជ។ 

ទរណុកមម ឬអំេពេឃរេឃរតូវបនផតនទ េទសដក់ពនធនគរកនុងរយៈេពលពី៧ឆន ំ េទ១៥ឆន ំ 
ឬពី១០ឆន ំ េទ២០ឆន ំ េនេពលែដលអនុវតតេដយអនករជករសធរណៈេនកនុងរកបខ័ណឌ ៃនមុខងរ ឬ
េនកនុងឱកសៃនករបំេពញមុខងររបស់ខលួន។73  

 

 

 

 

                                                           
71មរត ២០៥ ៃនរកមរពហមទណឌ ។  
72

 គណៈកមម ធិកររបឆំងទរណុកមម កថខណឌ ១ ៃនករពិចរណេទេលរបយករណ៍ដក់ជូនេដយរដឋភគី
េរកមមរត ១៩ ៃនអនុសញញ ៖ កមពុជ (CAT/C/KHM/2) ចុះៃថងទី២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០។ 
73

 មរត ២១០ និង ២១៣ ៃនរកមរពហមទណឌ ។ 
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ទិននន័យ 

 សរមប់េគលបំណងៃនសំណួរ ១៣ (ក) និង១៣ (ខ) ករគំរមកំែហងរតូវបនឲយនិយមន័យ
ថជករេគៀបសងកត់ផលូវចិតតមិនរតឹមរតវូ ដូចជករគំរមកំែហង េនខណៈែដលសំណួរ ១៣ (ខ) រតវូ
បនេរបសរមប់សេងកតថ េតមនអវីមួយបងហ ញថជនជប់េចទរតូវបនេគៀបសងកត់េដយអំេពហឹងស 
ឬទរណុកមម។ តរមយុែដលសេងកតេឃញរតូវបនកត់រតេដយមរនតីសេងកតករណ៍សវនករ ឧទ
ហរណ៍ដូចជ ជនជប់េចទបនអះអងជក់លក់អំពីកររបរពឹតតមិនរតឹមរតូវមកេលខលួន ឬសល កសន ម
ែដលេមលេឃញបញជ ក់ពីកររេំលភេលរបូរងកយ។ េយងគួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ ទិននន័យេនកនុង
សំណួរេនះមិនបនផតល់ភសតុតងរបកដរបជថ កររបរពឹតតមិនរតឹមរតូវេនះពិតជេកតមនែមន  
េរពះថ មរនតីសេងកតករណ៍សវនករមិនអចកំណត់ចបស់ថ ករអះអងរបស់ជនជប់េចទេនកនុង
តុលករពិតជមនលកខណៈរតឹមរតូវពិតរបកដេនះេទ។ 

ចេមលយសរភពរតូវបនបងហ ញេដយរពះរជអជញ ជភសតុតង កនុងសវនករចំនួន២០៦ េន
តុលកររកងុភនំេពញ និងកនុងសវនករចំនួន ៨៣ េនតុលករេខតតកណត ល។      េនកនុងចំេណម   
សវនករែដលចេមលយសរភពរតូវបនបងហ ញជភសតុតងេនកនុងតុលកររកុងភនំេពញ មនតរមយុ
បងហ ញថចេមលយសរភពអចបនពីករគំរមកំែហង ឬករេគៀបសងកត់ផលូវចិតតេផសងេទៀតេនកនុង
សវនករចំនួន ២៧ ឬេសមនឹង១៣%  និងមនតរមុយបងហ ញថចេមលយសរភពអចបនពីករេគៀប
សងកត់េរកមទរមង់ៃនអំេពហឹងស ឬទរណុកមម េនកនុងសវនករចំនួន ៣៤ ឬេសមនឹង ១៦% ។ េនកនុង
ចំេណមសវនករ ែដលកនុងេនះចេមលយសរភពរតូវបនបងហ ញជភសតុតងេនកនុងតុលករេខតត
កណត ល មនតរមយុបងហ ញថចេមលយសរភពអចបនពីករគំរមកំែហង ឬករេគៀបសងកត់ផលូវចិតត
េផសងេទៀត េនកនុងសវនករែតចំនួន ១ បុ៉េណណ ះ និងមនតរមយុបងហ ញថចេមលយសរភពអចបន
ពីករេគៀបសងកត់េរកមទរមង់ជអំេពហឹងស ឬទរណុកមម េនកនុងសវនករ ១ េផសងេទៀត។ 

វធីិសរសត ៥ បែនថមេទៀត ែដលអចអនុវតតដំណលគន  េដមបកីត់បនថយករណីេរបករ គំរមកំ
ែហង អំេពហឹងស ឬទរណុកមមកនុងករសួរចេមលយ និងកត់បនថយចំនួនៃនករតវ៉អំពីកររបរពឹតតែបប
េនះ ែដលនំឲយបត់បង់ជំេនឿេលមរនតីនគរបល េហយេលសពីេនះគឺរបព័នធយុតតិធម៌ទំងមូល។ វធីិ
សរសតទី១ គឺករបនតផតល់ករអប់រ ំ និងបណតុ ះបណត លដលម់រនតីអនុវតតចបប់អំពីបេចចកេទសសួរចេមលយ
េដយគម នករបងខិតបងខំ និងអំពីភពមិនរសបចបប់ និងផលវបិកៃនករេរបបេចចកេទសមិនរតឹមរតូវ។ 
វធីិសរសតទី២ គឺករធនឲយបនតឹងរងឹនូវករអនុវតតរសបតមនីតិវធីិឃំុខលួន និងសួរចេមលយែដលមន
រសប់ និងពរងឹងករករពរតមរយៈករែកែរបបទបបញញតតិែដលជប់ពក់ព័នធេនកនុងរកមនីតិវធីិរពហម
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ទណឌ ។ វធីិសរសតទី៣ គឺករបេងកតអងគភពេសុបអេងកតឯករជយ និងយនតករបណតឹ ង រពមទំងករេសុប
អេងកតជបនទ ន់ និងមិនលំេអៀងនូវរល់បណតឹ ងទក់ទងនឹងករេធវទរណុកមម ឬកររបរពឹតតមិនរតឹមរតូវ
ដៃទេទៀត។ វធីិសរសតទី៤ គឺករទប់សក ត់និទណឌ ភពៃនជនែដលបនរបរពឹតតទេងវមិនរតឹមរតូវេទេល
ជនជប់ឃំុ េដយ ធនថ ជនៃដដល់រតូវបនដក់េទសតមចបប់។ វធីិសរសតទី៥ គឺតុលករមិន
រតូវទទួលយកចេមលយសរភព ែដលមនតរមយុពិតរបកដបងហ ញថចេមលយសរភពេនះបនមកពី
ទេងវមិនរតឹមរតវូេនកនុងដំេណ រករសួរចេមលយេឡយ។  

ករករករករអប់អប់អប់អប់រ ំរ ំរ ំរ ំ   និងនិងនិងនិងបណតុ ះបណតុ ះបណតុ ះបណតុ ះបណត លបណត លបណត លបណត ល    

េយងតមរបយករណ៍ដំបូង ែដលរបទសកមពុជដក់ជូនគណៈកមម ធិកររបឆំងទរណុកមម 
េនឆន ំ២០០២ នគរបលជតិរបមណេលសពី ៤៥ ០០០ នក់រតវូបនបណតុ ះបណត លសតពីីសិទធិ
មនុសសេនចេនល ះឆន ំ ១៩៩៥ និង ២០០១ តមរយៈកិចចសហរបតិបតតិកររវងរកសួងមហៃផទ ករយិ
ល័យឧតតមសនងករអងគករសហរបជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុសសរបចំេនកមពុជ និងអងគករមិនែមន
រដឋ ភិបលេធវករទក់ទងនឹងសិទធិមនុសសមនដូចជ សមគមអដហុក អងគករលីកដូ  និងអងគករ
រកសរករពរសិទធិមនុសសេនកមពុជ វជីីែលន។ គេរមងេមេរៀនរតូវបនអះអងថេរៀបចំេរកមកិចច
សហករជមួយ ករយិល័យឧតតមសនងករអងគករសហរបជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុសសរបចំេន
កមពុជ និងរតូវបនបេរងៀនេនកនុងវគគបណតុ ះបណត លែដលមនរយៈេពល ៤ៃថង។74  

ជករសំខន់ណស់ ែដលករបណតុ ះបណត លេនះរតវូបនេធវបនតសរមប់នគរបលជតិ 
មរនតីេយធ មរនតីពនធនគរ រពមទំងអជញ ធរដៃទេទៀតែដលមនអំណចមរនតីនគរបលយុតតិធម៌ េដមបី
ធនថមរនតីែដលរតូវបនេរជសេរ សថមីបនតទទួលបនករអប់រ ំ និងបណតុ ះបណត ល។ ករបណតុ ះ
បណត លគួរែតបញចូ លនូវេសចកតីែណនំអំពីនីតិវធីិរសបចបប់រតឹមរតូវទក់ទងនឹងករឃំុខលួន និងសួរ
ចេមលយ រពមទំងវធីិសរសតៃនករសួរចេមលយេដយគម នករបងខិតបងខំ។ ជករចំបច់ផងែដរែដលេន
កនុងវគគបណតុ ះបណត លេនះមនករេលកយកមកនិយយនូវបទបបញញតតិៃនរកមរពហមទណឌ  ែដលែចង
យ៉ងចបស់ថទរណុកមមជអំេពខុសចបប់ និងផលវបិកៃនករដក់េទសជនរបរពឹតត។ 
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 គណៈកមម ធិកររបឆំងនឹងទរណុកមម- កថខណឌ  ១០១ ៃនករពិចរណេទេលរបយករណ៍ែដលដក់ជូន
េដយរដឋភគីសតីពីមរត ១៩ ៃនអនុសញញ ៖ របយករណ៍ដំបូងៃនរដឋភគីេនឆន ំ១៩៩៣៖ សរបែនថម៖ កមពុជ 
(CAT/C/21/Add.5) ចុះៃថងទី១៧ ែខមករ ឆន ំ២០០៣។ 
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ករករពរេនកនុងអំឡុងេពលឃំុខលួន និងសួរចេមលយករករពរេនកនុងអំឡុងេពលឃំុខលួន និងសួរចេមលយករករពរេនកនុងអំឡុងេពលឃំុខលួន និងសួរចេមលយករករពរេនកនុងអំឡុងេពលឃំុខលួន និងសួរចេមលយ     

រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ បនែចងអំពីនីតិវធីិៃនករចប់ និងឃំុខលួនជនសងសយ័។ េដមបីទទួលបន
របសិទធិភព ករអប់រ ំនិងករបណតុ ះបណត លសតីពីនីតិវធីិរតឹមរតូវ គួរែតភជ ប់ជមួយនូវករឃល ំេមល និង
ករជំរញុឲយមនករអនុវតតនីតិវធីិេនះ។ ករជំរញុឲយអនុវតតមរត ៩៦-១០២ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  
អចជួយកត់បនថយកររេំលភ និងទរណុកមម េដយធនថករឃត់ខលួនេរកយករចប់ខលួនមិន
េលសពីរយៈេពល ៤៨ េម៉ង បនទ ប់ពីេពលចប់ខលួន75 និងអនុញញ តឲយជនជប់ឃុំមនទំនក់ទំនងជ
មួយេមធវ។ី76 

មរត ៩៨ ែចងថ កនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ងកនលងផុតេទ បុគគលែដលឃត់ខលួនអចសំុសនទន
ជមួយេមធវ។ី ជនណមន ក់ែដលបនេរជសេរ សអចនិយយជមួយជនែដលឃត់ខលួនកនុងរយៈេពល 
៣០នទី។ ដូចែដលបនែចង មរត ៩៨ បេងកតនូវភពេរគះថន ក់ែដលអចេកតមនេឡងេនកនុង
អំឡុងេពល ២៤ េម៉ង ែដលកនុងេនះជនជប់េចទអចនឹងមិនបនដឹងអំពីសិទធិទទួលបនេមធវ ី និង 
អចរតវូបនគំរមកំែហង េធវទុកបុកេមនញ ឬមិនយកចិតតទុកដក់។ បទបបញញតតិេនះគួរែតរតវូបនែកែរប
េដមបីអនុញញ តឲយជនែដលរតូវបនចប់ខលួន ឬឃំុខលួន អចសុំជួបជមួយេមធវេីនរគប់ដំណក់កលៃន
ករឃុំខលួន និងអចទក់ទងជមួយេមធវយ៉ីងឆប់រហ័សតមែដលអចេធវេទបន។ រយៈេពល
កំណត់ ៣០ នទី ក៏រតូវបនេមលេឃញថមនលកខណៈខលីេពក និងគួរែតបនល យេពល ឬលុបេចល
ទំងរសុងតមរយៈករេធវវេិសធនកមម។ 

មរត ១៤៥ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ែចងថ “ជនជប់េចទអចរតូវសួរចេមលយបនែតេន
ចំេពះមុខេមធវរីបស់ខលួនបុ៉េណណ ះ”។ បុ៉ែនតបទបបញញតតិេនះពក់ព័នធែតេទនឹងករសួរចេមលយេដយេច
រកមេសុបសួរេរកយេពលែដលជនជប់េចទរតវូបនេចទរបកន់។ ចំេពះករឃត់ខលួនេនកនុង
ដំណក់កលនគរបលយុតតិធម៌ គម នករករពរែបបេនះេឡយ។ ករេធវវេិសធនកមមមរត ៩៨ ៃន
រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ែដលបនេសនខងេល នឹងអនុញញ តឲយជនែដលឃត់ខលួនអចេសនសំុឲយេមធវ ី
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 មរត ៩៦ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  ែចងថ៖ “ករឃត់ខលួនមនថិរេវល៤៨ (ែសសិបរបំបី) េម៉ង”។ បុ៉ែនត
តមរយៈករអនុញញ តរបស់រពះរជអជញ  នគរបលយុតតិធម៌អចពនយរេពល ២៤ េម៉ងបែនថមេទៀត េនកនុង 
“ករណីពិេសស” ដូចជករណីែដលជនជប់េចទរតូវបនេចទរបកន់ពីបទឧរកិដឋ និងមនភសតុតងចងអុលអំពី
ពិរទុធភពរបស់បុគគលេនះ។ 
76

 មរត ៩៨ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  ែចងថកនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ងកនលងផុតេទ បុគគលែដលឃត់ខលួនអច
សុំសនទនជមួយេមធវ ី ឬជមួយជនណមន ក់ែដលខលួនបនេរជសេរ ស កំុឲយែតជនេនះមនករទក់ទិនេនកនុង
េរឿងជមួយ។” 
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មនវតតមនេនេពលែដលនគរបលយុតតិធម៌ ឬមរនតីេផសងេទៀតសួរចេមលយពួកេគេនកនុងេពលឃត់ខលួន
ដំបូងបនទ ប់ពីេពលចប់ខលួន។ 

ករថតករសួរចេមលយជសេមលង ឬវេីដអូ ក៏អចជួយករបនថយករគំរមកំែហង ករេរបអំេព
ហិងស និងទរណុកមម េដមបីទទួលបនចេមលយសរភព េទះបីជវធីិេនះហក់ដូចជមិនសមរសបេទ
នឹងធនធនសមតថភពៃនករយិល័យនគរបល និងតុលករភគេរចនេនកមពុជក៏េដយ។ វធីិ
សរសតេនះ ក៏អចជួយផងែដរកនុងកររបយុទធរបឆំងនឹងអំណះអំណងែកលងកល យអំពីចេមលយសរភព
ែដលបនមកពីករបងខិតបងខំមិនរតឹមរតវូ។ 

ករករករករេសុបេសុបេសុបេសុបសួរសួរសួរសួរជជជជបនទ ន់បនទ ន់បនទ ន់បនទ ន់    និងនិងនិងនិងមិនមិនមិនមិនលំលំលំលំេអៀេអៀេអៀេអៀងងងងរល់រគប់រល់រគប់រល់រគប់រល់រគប់បណតឹ ងបណតឹ ងបណតឹ ងបណតឹ ងទំងអស់ទំងអស់ទំងអស់ទំងអស់    

គណៈកមម ធិកររបឆំងនឹងទរណុកមម បនផតល់អនុសសន៍ឲយកមពុជបេងកតសថ ប័នមួយឯក
រជយ មនសមតថកិចចេដះរសយបណតឹ ងរបឆំងនឹងមរនតីនគរបល និងមរនតីអនុវតតចបប់ដៃទេទៀត។77 
េយងតមរបយករណ៍ែដលរបេទសកមពុជ ដក់ជូនគណៈកមម ធិកររបឆំងនឹងទរណុកមមេនឆន ំ
២០០៩ នីតិវធីិបចចុបបននែដលេរបសរមប់បំេពញពកយបណតឹ ងរបឆំងនឹងមរនតីនគរបល ឬមរនតីពនធន
គរ តរមូវឲយដក់បណតឹ ងេទរកសួងមហៃផទ របសិនេបបណតឹ ងទក់ទងនឹងករបំេពញករងរេពលមន
តួនទី ឬដក់បណតឹ ងេទតុលករកនុងករណីែដលបណតឹ ងេនះទក់ទងនឹងកររបរពឹតតបទេលមស។78   

កលពីៃថងទី ៣០ ែខមីន ឆន ំ២០០៧ កមពុជបនផតល់សចច ប័នេលពិធីសរបែនថមៃនអនុសញញ
របឆំងទរណុកមម (“OPCAT”)។ ពិធីសរបែនថមេលអនុសញញ របឆំងទរណុកមម ដក់កតពវកិចចឲយរដឋ
ភគីបេងកតយនតករបងក រថន ក់ជតិឯករជយមួយ (“NPM”)  សរមប់បងក រករេធវទរណុកមមេនថន ក់ជតិ 
េនកនុងអំឡុងេពល១ឆន ំ បនទ ប់ពីពិធីសរេនះចូលជធរមន ឬផតល់សចច ប័ន ឬៃថងចូលរមួកនុងពិធីសរ
េនះ។79 ភរកិចចជក់លក់ៃនយនតករបងក រថន ក់ជតិដូចែដលបនេលកេឡងេនកនុងពិធីសរបែនថមេល
អនុសញញ របឆំងទរណុកមម មនដូចជ៖ 

ក. រតតួពិនិតយជេទៀងទត់នូវរល់កររបរពឹតតេទេលជនែដលឃំុេដយរដឋ េដមបពីរងឹងករករ
ពរពួកេគរបឆំងនឹងទរណុកមម។ 

                                                           
77

 គណៈកមម ធិកររបឆំងនឹងទរុណកមម- កថខណឌ  ៧ ៃនេសចកតីសននិដឋ ន និងអនុសសន៍របស់គណៈកមម
ធិកររបឆំងនឹងទរុណកមម៖ កមពុជ (CAT/C/CR/31/7) ចុះៃថងទី៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៤។ 
78

 គណៈកមម ធិកររបឆំងនឹងទរុណកមម- កថខណឌ  ៧៥ ៃនករពិចរណេទេលរបយករណ៍ដក់ជូនេដយរដឋ
ភគី សតីពីមរត១៩ ៃនអនុសញញ ៖ កមពុជ (CAT/C/KHM/2) ចុះៃថងទី២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០។ 
79

 មរត ១៧ ៃនពិធីសរបែនថមេលអនុសញញ របឆំងនឹងទរណុកមម។ 
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 ខ. ផតល់ជអនុសសន៍េទឲយអជញ ធរពក់ព័នធ កនុងេគលបំណងេធវឲយលកខខ័ណឌ  និងករ
របរពឹតតេទេលបុគគលែដលេសរភីពរតូវបនដកហូត មនលកខណៈកន់ែតរបេសរេឡង រពមទំងទប់
សក ត់ទរណុកមម និងកររបរពឹតតមកេលខលួន ឬទណឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុសសធម៌ ឬបេនថ ក
បនទ ប និង 

គ. ដក់សំេណ  និងករសេងកតពក់ព័នធនឹងចបប់ែដលមនរសប់ និងពរងងចបប់។80 

របយករណ៍ែដលកមពុជដក់ជូនគណៈកមម ធិកររបឆំងទរណុកមម េនឆន ំ ២០០៩បនរយ
ករណ៍ថ យនតករែបបេនះរតូវបនបេងកតេឡងេដយនយករដឋមរនតី តមរយៈអនុរកឹតយចុះៃថងទី ៧ ែខ
សីហ ឆន ំ២០០៩។81 បុ៉ែនត យនតករែដលរតវូបនរយករណ៍ថមនគណៈកមម ធិករមួយ ែដល
កនុងេនះមនសមជិកចំនួន១៣ នក់មកពីរកសួងនន េហយសថិតេនេរកមករដឹកនំរបស់រកសួង
មហៃផទ មិនេឆលយតបេទនឹងករទមទររបស់មរត ១៧ និង ១៨ ៃនពិធីសរបែនថមេលអនុសញញ    
របឆំងទរណុកមមេនះេទ។  

មរត ១៨ ៃនពិធីសរបែនថមេលអនុសញញ របឆំងទរណុកមម ែចងថយនតករបងក រថន ក់ជតិ
រតូវែតដំេណ រករេដយឯករជយ េហយអនកបេរមករក៏រតូវែតជបុគគលឯករជយ រមួមនអនកជំនញែដល
មនសមតថភព និងចំេណះដឹងវជិជ ជីវៈ។ េយងតមេសចកតីែណនំែដលេចញផសយេដយករយិ
ល័យឧតតមសនងករសិទធិមនុសសរបចំេនកមពុជ តរមូវករមូលដឋ នៃនយនតករបងក រថន ក់ជតិគឺឯករជយ
ភពពីរដឋ ភិបល  មនន័យថយនតករេនះមិនរតវូសថិតេនេរកមអជញ ធររកសួងមនទីរណមួយ  ឬ
សថ ប័នដៃទេទៀតរបស់រដឋ ភិបល និងមិនគួរទទួលេធវករមរនតីែដលកំពុងបំេពញករងរឲយរកសួង  ឬ
សថ ប័នននរបស់រដឋ ឲយបេរមករេនកនុងយនតករេនះេឡយ។82 េដមបធីនថយនតករមនភពឯក
រជយគួរឲយេជឿទុកចិតតបនកនុងករទទួល និងេសុបអេងកតបណតឹ ងទក់ទងនឹងទរណុកមម និងទេងវមិន
រតឹមរតវូដៃទេទៀត កមពុជគួរែតបេងកតយនតករបងក រថន ក់ជតិមួយែដលេឆលយតបេទនឹងករទមទរ 
របស់ពិធីសរបែនថមេលអនុសញញ របឆំងនឹងទរណុកមម ឲយបនឆប់តមែដលអចេធវេទបន។ 

                                                           
80

 មរត ១៩ ៃនពិធីសរបែនថមេទេលអនុសញញ របឆំងទរណុកមម។ 
81

 គណៈកមម ធិកររបឆំងនឹងទរណុកមម កថខណឌ  ៩៧ ករពិចរណេទេលរបយករណ៍ដក់ជូនេដយរដឋ
ភគីសតីពីមរត ១៩ ៃនអនុសញញ ៖ កមពុជ (CAT/C/KHM/2) ចុះៃថងទី២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០។ 
82ករយិល័យឧតតមសនងករទទួលបនទុកសិទធិមនុសសរបចំេនកមពុជ ទំព័រទី១ ប័ណណព័ត៌មនេលខ៥៖ OPCAT យនត
ករបងក រថន ក់ជតិ ែខេមស ឆន ំ២០០៨ ែដលអចរកបន៖ http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocInfoNote/

004 InfoNoteE.pdf។ 
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អនុសញញ របឆំងនឹងទរណុកមម ក៏មនែចងផងែដរអំពីយនតករបណតឹ ងថន ក់បុគគល។ មរត ២២
ែចងថ រដឋភគីៃនអនុសញញ របឆំងនឹងទរណុកមមអចរបកសទទួលសគ ល់រគប់េពលេវលនូវសមតថ
កិចចរបស់គណៈកមម ធិកររបឆំងនឹងទរណុកមមកនុងករទទួល និងពិចរណេលេសចកតីជូន ដំណឹង
ែដលបនមកពី ឬកនុងនមបុគគលែដលជកមមវតថុៃនយុតត ធិកររបស់គណៈកមម ធិករេនះ ែដលទមទរ
កនុងនមជនរងេរគះៃនអំេពទរណុកមម ឬកររបរពឹតតមកេលខលួន ឬទណឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ 
អមនុសសធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប។ របេទសកមពុជមិនទន់បនេធវេសចកតីែថលងករណ៍ េដមបទីទួលសគ ល់
យុតត ធិករៃនគណៈកមម ធិកររបឆំងនឹងទរណុកមមទទួលពកយបណតឹ ងពីបុគគល។ េដមបបីងហ ញនូវ
ឆនទៈពិតរបកដកនុងករបំបត់ករេរបទរណុកមមេនកមពុជ រជរដឋ ភិបលកមពុជគួរែតដក់ជូននូវ
េសចកតីែថលងករណ៍េនះជបនទ ន់។ 

ករកត់េទសករកត់េទសករកត់េទសករកត់េទសចរីចរ ីចរ ីចរ ី       

ដូចែដលបនេលកេឡងខងេល មរត២១០ ៃនរកមរពហមទណឌ កំណត់បទេលមសជក់លក់
ទក់ទងនឹងបទទរណុកមម និងអំេពេឃរេឃ។ មរត ២១៣ ែចងពីទណឌ កមមែដលមនលកខណៈធងន់
ធងរសរមប់ផតនទ េទសមរនតីរដឋ ភិបលែដលរបរពឹតតបទេលមសេនះេនកនុងរកបខ័ណឌ ៃនករបំេពញករងរ
របស់ខលួន។ បទបបញញតតិទំងេនះនឹងចូលជធរមនេនៃថងទី១០ ែខធនូ ឆន ំ ២០១០ េនរជធនីភនំេពញ និង
េនៃថងទី២០ ែខធនូ េនទូទំងរបេទស រពមទំងផតល់ជមូលដឋ នចបប់សរមប់កត់េទសមរនតីអនុវតត
ចបប់ែដលបនរបរពឹតតទេងវមិនរតឹមរតវូ។ ករកត់េទសអចរតវូបនេធវេឡង េនេពលែដលមន
ភសតុតងរគប់រគន់គួរឲយេជឿបនទក់ទងនឹងទេងវរបស់បុគគល ឬរកុមេនះ។ កររេំលភបំពនយ៉ងធងន់
ធងរេទេលចបប់ជតិ និងអនតរជតិ មិន   អចរតូវបនេដះរសយេដយអះអងថ ចររីតវូបនដក់
ពិន័យេនកនុងសថ ប័នេនះេទ។ មរត ៣១ ៃនរដឋធមមនុញញធនថ របជពលរដឋែខមរមនភពេសមគន
ចំេពះមុខចបប់។ 

ករវយតៃមលភសតតុងករវយតៃមលភសតតុងករវយតៃមលភសតតុងករវយតៃមលភសតតុង 

េចរកមគួរែតរតួតពិនិតយឲយបនម៉ត់ចត់ េនេពលេធវករពិចរណេទេលចេមលយសរភពែដល
អះអងថទទួលបនពីករេគៀបសងកត់បងខិតបងខំ។ រដឋធមមនុញញ និងរកមនីតិវធីីរពហមទណឌ  បនែចង
យ៉ងចបស់ថ ចេមលយសរភពែដលបនមកពីករបងខិតបងខំមិនអចមនតៃមលជភសតុតងេនះេទ។83 
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ដូចែដលបនេលកេឡង ជមួយនឹងកររពយួបរមភេដយតំណងសិទិធមនុសសពិេសសរបចំេន
កមពុជេនកនុងរបយករណ៍េនឆន ំ២០០៨84 េនមុនេពលអនុម័តរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  មរត ២៤(៣) 
ៃនចបប់អុ៊នតក់ ែចងថចេមលយសរភពែតមួយមុខ មិនអចទុកជមូលដឋ នសរមប់ផតនទ េទស
េឡយ។ ពិរទុធភពរបស់ជនជប់េចទ រតវូសីុសងវ ក់ជមួយភសតុតងដៃទេទៀត។ បទបបញញតតិេនះមន
េគលបំណងបេញច ៀសនូវករពឹងែផអកទំងរសុងេទេលចេមលយសរភព និងភពរបថុយរបថនៃន
ចេមលយសរភពែកលងកល យែដលបនមកពីករេគៀបសងកត់ែដលេធវេឡងេដយនគរបល ឬអជញ ធរ
ដៃទេទៀត។ េនកនុងចំេណមសវនករចំនួន ៣៧៦ ែដលសេងកតេនតុលកររកងុភនំេពញ មនសវន
ករចំនួន ៣៧ និងកនុងចំេណមសវនករចំនួន ១៥៦ ែដលសេងកតេនតុលករេខតតកណត ល មន
សវនករចំនួន ២០ ែដលកនុងេនះភសតុតងដក់បនទុករតូវបនបងហ ញែតមួយគត់ គឺចេមលយសរភព
របស់ជនជប់េចទ។ 

េនេពលែដលមនភសតុតងដៃទេទៀត េចរកមជំនំុជរមះគួរែតពិចរណរចនេចលចេមលយ
សរភពែដលជប់ពក់ព័នធនឹងករតវ៉ជំទស់ េហយពិចរណែតេទេលភសតុតងេផសងេទៀត។ េន
េពលែដលគម នភសតុតងបែនថមេទេលចេមលយសរភពែដលរតវូបនបដិេសធ និងេលកេឡងថ
ចេមលយសរភពេនះបនមកពីករបងខិតបងខំមិនរតឹមរតូវ េចរកមជំនំុជរមះគួរែតកត់ឲយជនជប់េចទ
រចួេទស។ ករយកចិតតជពិេសសេទេលករទទួលយកចេមលយសរភពែដលពក់ព័នធនឹងករតវ៉
ជំទស់ ជំរញុឲយមនករេរបរបស់បេចចកេទសសួរចេមលយរតឹមរតវូ និងមិនេលកទឹកចិតតឲយមនករេរប
អំេពហិងស ទរណុកមម និងទេងវមិនរតឹមរតូវដៃទេទៀត។ ជនែដលរបរពឹតតអំេពទំងអស់េនះមិនរតឹមែត
របឈមមុខនឹងករកត់េទស ករផតនទ េទស និងករដក់ពនធនគរបុ៉េណណ ះេទ ចេមលយសរភពនឹង
រចនេចល មិនចត់ទុកជភសតុតងេរបកនុងតុលករេឡយ។ 
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 តំណងសិទធិមនុសសពិេសសរបចំេនកមពុជ - ទំព័រទី៧ ៃនជំនួយបេចចកេទស និងកសងសមតថភព៖ របយ
ករណ៍របស់ យ៉សហគ យ អនកតំណងៃនអគគេលខធិករសិទធិមនុសសរបចំេនកមពុជ(A/HRC/7/42) ចុះៃថងទី២៩ 
ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៨។ 
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ករណីករណីករណីករណីសិកសសិកសសិកសសិកសទីទីទីទី២២២២៖៖៖៖    អំណះអំណងៃនករអំណះអំណងៃនករអំណះអំណងៃនករអំណះអំណងៃនករេរបេរបេរបេរបអំអំអំអំេពេពេពេពហងឹសហងឹសហងឹសហងឹសបងខំបងខំបងខំបងខំជនជនជនជនជប់ជប់ជប់ជប់េចទេចទេចទេចទឲយឲយឲយឲយសរភពសរភពសរភពសរភព 

 

តុលករតុលករតុលករតុលករ            ៖តុលកររកងុភនំេពញ 

កលបរេិចឆទកលបរេិចឆទកលបរេិចឆទកលបរេិចឆទសេងកតសេងកតសេងកតសេងកតករករករករណ៍ណ៍ណ៍ណ៍    ៖ ៃថងទី១១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១០ 

 

ជនជប់េចទរតូវេចទរបកន់ពីបទែចកចយេរគឿងេញៀនខុសចបប់។ ជនជប់េចទរតវូចប់ 
ខលួនេនេពលកំពុងទិញេរគឿងេញៀន (ម៉ទឹកកក) ២៩ កញច ប់េនផទះអនកលក់េរគឿងេញៀនកលពីៃថងទី
០៩ ែខធនូ ឆន ំ២០០៩ េនរជធនីភនំេពញ។ េនកនុងសវនករ ជនជប់េចទបនអះអងជេរចនេលក
េរចនសរថ ខលួនរតូវបនវយេនខណៈេពលែដលខលួនរតូវបនឃត់ខលួនេនបុ៉សតËនគរបល កនុងេគល
បំណងទញយកចេមលយសរភព។ េចរកមយកមិនបនយកចិតតទុកដក់េទេលករអះអងរបស់ជន
ជប់េចទេនះេទ និងសតីបេនទ សខល ំងៗថជនជប់េចទកុហក េហយេរបអំណះអំណងេនះជ  
"ឧបយកល” េដមបីបិទបំងេទសកំហុសរបស់ខលួន។ េចរកមបនេធវករកត់សមគ ល់ថ ជនជប់េចទ
ពំុមនភសតុតងគំរទអំណះអំណងរបស់ខលួនេនះេទ។ បនទ ប់ពីរតូវបនសតីបេនទ សេដយេចរកម ជន
ជប់េចទភល មេនះបនឈប់និយយ និងឱនកបល។ 

េនកនុងកលៈេទសៈែបបេនះ ជនជប់េចទបនអះអងថអជញ ធរបនវយរយកយបងខិតបងខំ 
ឲយសរភព េចរកមគួរែតផតល់េយបល់ឲយជនជប់េចទអនុវតតសិទធិរបស់ខលួនកនុងករដក់ពកយបណតឹ ង
ជផលួវករ។ របសិនេបជនជប់េចទបនសរភពថបនរបរពឹតតេលមស េហយអះអងថចេមលយសរ
ភពេនះបនមកពីករបងខិតបងខំេលរបូកយ េចរកមគួរែតពិចរណេដយរបុងរបយ័តនថេតចេមលយ
សរភពេនះអចទទួលយកបន អនុេលមតមមរត៣២១ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  និងមរត 
៣៨ ៃនរដឋធមមនុញញែដរឬេទ។ 

 

អនុសសន៍ 
• រកសួងមហៃផទគួរបនតផតល់ករបណតុ ះបណត លដល់មរនតីនគរបលជតិ (រមួទំងមរនតីនគរបល

យុតតិធម៌) និងមរនតីពនធនគរអំពីបេចចកេទសសួរចេមលយែដលគម នករបងខិតបងខំ និងហមឃត់
ដច់ខតនូវករេធវទរណុកមម ែដលេឃរេឃ អមនុសសធម៌ បេនថ កបនទ ប ឬទណឌ កមម។ ករ
បណតុ ះបណត លគួរែតរតូវបនេធវេឡង េដយសហករជមួយអងគករខងេរកដូចជ ករយិ
ល័យឧតតមសនងករអងគករសហរបជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុសស និងអងគករេរករដឋ ភិបល
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សិទធិមនុសស និងេរបរបស់គេរមងេមេរៀនែដលបនបេងកតរចួជេរសច កនុងកិចចសហរបតិបតតិជ
មួយករយិល័យឧតតមសនងករអងគករសហរបជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុសស។ 

• រជរដឋ ភិបលគួរេសនេធវវេិសធនកមមមរត៩៦ និង៩៨ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  េដមបី
អនុញញ តឲយជនរតូវចប់ខលួន និងឃំុខលួនអចសំុជួបេមធវេីនកនុងរគប់ដំណក់កលៃនករឃំុខលួន 
និងអចទក់ទងជមួយេមធវយ៉ីងឆប់រហ័សតមែដលអចេធវេទបន។ រយៈេពលកំណត់ 
៣០ នទីសរមប់ករទក់ទងេនះគួរែតរតវូបនបនល យ ឬដកេចញទំងរសុងពីមរត ៩៨។ 

• រជរដឋ ភិបលកមពុជគួរេសនវេិសធនកមមរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  េដមបីបញចូ លករទមទរឲយករ
សួរចេមលយទំងអស់ និងករទទួលយកចេមលយសរភពែដលបនមកពីករសួរចេមលយេនះ
រតូវបនថតជវេីដអូ និងផតល់ធនធនបែនថមេដមបីឲយដំេណ រករេនះអចរបរពឹតតេទបន។ 

• កនុងរយៈេពលែដលរង់ចំករែកែរបចបប់ខងេល មរនតីនគរបលយុតតិធម៌ និងេចរកមេសុបសួរ
គួរែតធនថរល់ករសួរចេមលយ និងចេមលយសរភពែដលបនមកពីករសួរចេមលយេនះ រតូវ
បនថតជវេីដអូ ឬរតូវបនេធវេឡងេដយមនវតតមនេមធវរីបស់ជនជប់េចទ។ រជរដឋ
ភិបលកមពុជគួរចត់ករឲយរហ័ស បេងកតយនតករបងក រថន ក់ជតិេដមបេីសុបអេងកតបណតឹ ង 
រមួទំងអំណះអំណងអំពីករេធវទរណុកមម របឆំងនឹងនគរបល មរនតីពនធនគរ និង
មរនតីអនុវតតចបប់ដៃទេទៀត េដមបសីេងកតករឃំុខលួន និងផតល់ជអនុសសន៍ដល់រជរដឋ ភិបល។  
យនតករបងក រថន ក់ជតិគួរែតរតូវបេងកតេឡងរសបតមមរត ១៧ និង ១៨ ៃនពិធីសរបែនថម
េលអនុសញញ របឆំងទរណុកមម ែដលទមទរឲយសថ ប័ន ឬយនតករេនះមនឯករជយពីរដឋ
ភិបល។ 

• រជរដឋ ភិបលកមពុជគួរេចញនូវេសចកតីែថលងករណ៍ ទទួលយកយុតត ធិកររបស់គណៈ 
កមម ធិកររបឆំងនឹងទរណុកមម អនុេលមតមមរត ២២ ៃនអនុសញញ របឆំងនឹងទរណុកមម 
កនុងករទទួល និងពិចរណេលបណតឹ ងែដលមកពី និងកនុងនមបុគគលជនរងេរគះ
ៃនអំេពទរណុកមម ឬកររបរពឹតតមកេលខលួន ឬទណឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុសសធម៌ ឬ
បេនថ កបនទ ប។ 

• រជរដឋ ភិបលកមពុជ និងរពះរជអជញ  គួរែតអនុវតតេគលករណ៍មិនអត់ឧិនចំេពះករេធវ
ទរណុកមម និងទេងវមិនរតឹមរតូវ ែដលរបរពឹតតេដយមរនតីអនុវតតចបប់។ េគរតូវេធវករេសុប
អេងកតជបនទ ន់ និងមិនលំេអៀងេលរល់ករអះអងអំពីទេងវមិនរតឹមរតូវទំង េនះ។ ករេធវ
ទរណុកមមគួរែតនំឲយមនករកត់េទសជនែដលទទួលខុសរតូវ និងផអ កករងរេនេពល
ែដលរង់ចំលទធផលៃនករកត់េទស។ 
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• របសិនេបចេមលយសរភពមិនរតូវបនថតជវេីដអូ ឬេធវេឡងេដយមនវតតមនេមធវ ី េហយ 
េរកយមកជនជប់េចទរបែកកមិនទទួលសគ ល់ចេមលយសរភពេនះ េដយអះអងថមន
កររបរពឹតតទេងវមិនរតឹមរតវូ េចរកមជំនំុជរមះគួរែតបដិេសធមិនទទួលយកចេមលយសរភព
េនះជភសតុតង។ 
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សទិធិជនជបេ់ចទជអនីតិជន 

េនេរកមចបប់សិទធិមនុសសអនតរជតិ ជទូេទ”អនីតិជន”ជជនទំងឡយណ ែដលមនអយុ
េនេរកម ១៨ឆន ំ។85 អនីតិជនែដលរតូវបនេចទរបកន់ថបនរបរពឹតតបទេលមសមនសិទធិទទួលបន
ករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌ ដូចេទនឹងនីតិជនែដរ រពមទំងទទួលបនករករពរបែនថមសមរសបេទ
តមអយុ ករដឹងខុសរតវូ និងករវវិតតសតិបញញ របស់េកមង។ េគលបំណងបឋមៃនយុតតិធម៌អនីតិជន 
គួរែតជករសត រនីតិសមបទរេឡងវញិ និងបញជូ លជនេលមសេទកនុងសងគម េដមបឲីយកល យជសមជិក
មន ក់មនរបេយជន៍េនកនុងសងគម។ គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរបនសេងខបថ៖ 

“កុមរខុសពីមនុសសេពញវយ័ េនកនុងករវវិតតែផនកចិតតសរសត និងរងកយ រពមទំងតរមវូករ
ែផនកសតិអរមមណ៍ និងករែផនកអប់រ។ំ ភពខុសគន េនះជមូលដឋ នសរមលពិរទុធភពៃនកុមរ
ែដលទំនស់ជមួយចបប់។ ភពខុសគន ទំងេនះ និងភពខុសគន ដៃទេទៀត គឺជមូលេហតុ
ែដលនំឲយមនរបព័នធយុតតិធម៌អនីតិជនដច់េដយែឡក និងតរមូវឲយមនករអនុវតតខុសគន
ចំេពះកុមរ។ ករករពរផលរបេយជន៍សំខន់បំផុតរបស់កុមរ េគលបំណងៃនយុតតិធម៌
រពហមទណឌ ែដលមនពីមុន ដូចជ ករបរងក ប/ ករដក់េទស បនែរបកល យេទជេគល
បំណងសត រនីតិសមបទ និងសថ បនេឡងវញិ េនេពលែដលេដះរសយជមួយជនេលមសជ
កុមរ។ េគលបំណងេនះអចេធវេទបនរមួជមួយនឹងករយកចិតតទុកដក់េទេលសនតិសុខ
សធរណៈ។”86 

មូលមូលមូលមូលដឋ នដឋ នដឋ នដឋ នចបប់ចបប់ចបប់ចបប់ 

 កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ និងអនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរ បន
ែចងបទបបញញតតិជក់លក់សរមប់អនុវតតេលអនីតិជនេនកនុងនីតិវធីីយុតតិធម៌រពហមទណឌ  ែដលគំរទ
េដយវធិនចបប់ និងេគលករណ៍អនតរជតិមួយចំនួន។87 េនរបេទសកមពុជ មរត ៣១ និង ៤៨ ៃន

                                                           
85

 មរត ១ ៃនអនុសញញ សតីពីសិទិធកុមរ។ គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ កថខ័ណឌ ទី៣៦ ៃនបទអតថ ធិបបយទូេទ
េលខ១០៖ សិទធិកុមរេនកនុងវស័ិយយុតតិធម៌អនីតិជន។ 
86

 គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ កថខ័ណឌ ១០ ៃនបទអតថ ធិបបយទូេទេលខ១០៖ សិទធិកុមរេនកនុងវស័ិយយុតតិធម៌
អនីតិជន។ 
87

 មហសននិបតអងគករសហរបជជតិ - េសចកតីរបកសសតីពីសិទធិកុមរ អនុម័តេដយមហសននិបតអងគករ
សហរបជជតិ េនៃថងទី២០ ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩៥៩។ មហសននិបតអងគករសហរបជជតិ - េសចកតីែណនំរបស់
អងគករសហរបជជតិសតីពីករបងក រអនីតិជនរបរពឹតតបទេលមស (េគលករណ៍ រយីត អនុម័តេដយេសចកតី
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រដឋធមមនុញញ បនទទួលសគ ល់យ៉ងចបស់លស់នូវអនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរ និងធនថ រដឋគួរែតករ
ពរសិទធិកុមរ េហយេនកនុងរកបខ័ណឌ ចបប់ក៏គួរែតមនបទបបញញតិត ែដលែបងែចកដច់េដយែឡកនូវ
ករអនុវតតេទេលអនីតិជនេនកនុងែផនកសំខន់ៗមួយចំនួន។ 

យុទធសរសតទូេទយុទធសរសតទូេទយុទធសរសតទូេទយុទធសរសតទូេទ 

អនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរែចងថ រដឋរតូវអនុម័តចបប់ និងនីតិវធីិែដលែចងអំពីអយុអបបបរម 
កុមរែដលមនអយុេរកមអយុអបបបរមេនះ កុមរនឹងរតវូបនសនមតថគម នសមតថភពទទួលខុស
រតូវរពហមទណឌ េឡយ។88 មរត ៣៨ ៃនរកមរពហមទណឌ ែចងថនីតិភពៃនករទទួលខុសរតូវរពហម
ទណឌ រតូវបនកំណត់អយុចប់ពី១៨ ឆន ំេឡងេទ។ ដូេចនះចបប់កមពុជទទួលសគ ល់អនីតិជនថជជន
ទំងឡយណែដលមនអយុេរកម ១៨ឆន ំ។ 

 េនេពលែដលមនបទេលមសេកតេឡង ជនែដលមនអយុេរកម ១៤ឆន ំ មិនអចរតូវបនកត់
េទស ឬជំនំុជរមះេនចំេពះមុខតុលករេឡយ។ អនីតិជនែដលមនអយុចប់ពី ១៤ឆន ំ ដល់ ១៨ឆន  ំ
េនែតជកមមវតថុៃនករទទួលខុសរតវូរពហមទណឌ  បុ៉ែនតមិនទទួលខុសរតូវេពញេលញេនះេទ េលកែលង
ែតករណីពិេសស។ មរត ៣៩ ៃនរកមរពហមទណឌ  បនបេងកតសចចធរណ៍របឆំងនឹងករផតនទ េទស
អនីតិជន េដយែចងថ “អនីតិជនែដលរបរពឹតតបទេលមស ជកមមវតថុៃនវធិនករតមដន វធិនករអប់រ ំ
វធិនករករពរ និងវធិនករឧបតថមភ។ បុ៉ែនតតុលករអចរបកសទណឌ កមមរពហមទណឌ េទេលអនីតិ
ជនអយុចប់ពី ១៤ (ដប់បួន) ឆន ំេឡងេទ របសិនេបកលៈេទសៈៃនបទេលមស ឬបុគគលិកលកខណៈ
របស់អនីតិជនតរមវូ។”  

 មរត ៣(១) ៃនអនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរែចងថ ផលរបេយជន៍សំខន់របស់កុមររតូវែតសថិត
េនកនុងករពិចរណដំបូងបងអស់េនកនុងរគប់សកមមភពទក់ទងនឹងកុមរ រមួមនសកមមភពែដល
អនុវតតេដយតុលករ សថ ប័នរដឋបល ឬនីតិបញញតតិ។ បទដឋ នអនតរជតិភគេរចនជំរញុឲយរដឋបេងកត
នីតិវធីិ និងសថ ប័នពិេសស ឬដច់េដយែឡក សរមប់េដះរសយករណីែដលកុមររតូវបនេចទ

                                                                                                                                                                                           

សេរមចរបស់អងគមហសននិបតេលខ ៤៥ /១១២ ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ១៩៩០។ មហសននិបតអងគករសហរប
ជជតិ - វធិនអបបបរមៃនបទដឋ នអងគករសហរបជជតិសរមប់រដឋបលយុតតិធម៌អនីតិជន (វធិនរកុងេប៉កំង) 
អនុម័តេដយេសចកតីសេរមចរបស់អងគមហសននិបតេលខ៤០/៣៣ ចុះៃថងទី២៩ ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩៨៥។  
88

 មរត ៤០(៣)(ក) ៃនអនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរ។ 
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របកន់ ឬរតូវបនរកេឃញថមនពិរទុធភពេដយបនរបរពឹតតបទេលមសរពហមទណឌ ។89 មរត ៤០(១) 
ៃនអនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរែចងថ រដឋភគីទទួលសគ ល់សិទធិកុមររគប់របូជប់េចទថបនរបរពឹតត
េលមសនឹងចបប់រពហមទណឌ  " មនសិទធិទទួលបនករគិតគូរឲយបនសមរសបេទនឹងករេលកសទួយ ករ
យល់របស់កុមរអំពីេសចកតីៃថលថនូរនឹងតៃមលរបស់ខលួន េដមបពីរងឹងកុមរឲយេចះេគរពសិទធិមនុសស និង
េសរភីពមូលដឋ នរបស់អនកដៃទ និងយកមកគិតនូវអយុរបស់កុមរ រពមទំងេសចកតីរបថន ចង់បញចូ ល
កុមរមកកនុងសងគមវញិ និងចង់ឲយកុមរមនតួនទីសថ បនេនកនុងសងគម។"  

ករករករករឃំុឃំុឃំុឃំុខលខួលខួលខួលួនននន 

េនេពលែដលអនីតិជនរតវូបនឃំុខលួន សំណំុេរឿងរបស់ពួកេគគួរែតរតូវបនផតល់អទិភព និង
េលកយកមកជំនំុជរមះឲយបនេលឿនតមែដលអចេធវេទបន េដមបីធនថ  ករឃំុខលួនបេណត ះ
អសននមនរយៈេពលខលីតមែតអចេធវេទបន។ រដឋភគីក៏រតូវបេងកតឲយមនអយុអបបបរមែដលេន
េរកមេនះ សិទធិេសរភីពរបស់កុមរមិនរតូវបនដកហូត។90 មរត ៩៦ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ែចង
ថ អនីតិជនែដលមនអយុេរកម ១៤ឆន ំ ពំុអចរតូវបនេគឃត់ខលួនេឡយ។ មរតេនះក៏បនែចង
អំពីរយៈេពលឃំុខលួនអតិបរមសរមប់អនីតិជនែដលមនអយុចប់ពី ១៤ឆន ំ ដល់ ១៨ឆន ំ ែដលមន
រយៈេពលតិចជងនីតិជន នឹងមិនអចពនយេពលបនដូចករណីនីតិជនេនះេឡយ។ មរត ១០០ 
ែចងថ កលណបុគគលែដលរតូវបនឃត់ខលួនជអនីតិជន មរនតីនគរបលយុតតិធម៌រតូវជូនព័ត៌មន
តមរគប់មេធយបយដល់ឳពុកមត យ ដល់អនកតំណងរសបចបប់ ឬដល់អនកទទួលភរកិចចេលអនីតិជន
េនះ។ 

មរត ២០៣ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  បនបេងកតសចចធរណ៍ចបប់របឆំងនឹងករឃុំខលួន
បេណត ះអសននសរមប់រគប់ជនរតូវេចទ េដយមិនគិតពីអយុរបស់ពួកេគ េដយែចងថ៖ "ជេគល
ករណ៍ ជនរតវូេចទរតវូេនមនេសរភីព។ កនុងករណីពិេសសជនរតូវេចទអចរតូវឃំុខលួនបេណត ះ
អសនន េនកនុងលកខខណឌ ែដលមនែចងេនកនុងែផនកេនះ”។ មរត ២១២ ៃនរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ែចង
ថ អនីតិជនអយុតិចជង ១៤ (ដប់បួន) ឆន ំ មិនអចរតវូឃំុខលួនបេណត ះអសននេទ។ េចរកមេសុបសួរ

                                                           
89

 ឧទហរណ៍មរត ៤០(៣)(ខ) ៃនអនុសញញសតីពីសិទធិកុមរ ែចងថរដឋភគីរតូវខិតខំេលកសទួយករបេងកតចបប់ 
នីតិវធីិ អជញ ធរ និងសថ ប័ន ជពិេសសសរមប់អនុវតតេទេលកុមរែដលរតូវបនេចទរបកន់ថបនរេំលភចបប់
រពហមទណឌ ។ 
90

 មហសននិបតអងគករសហរបជជតិ - វធិន ១១(ក) ៃនវធិនអងគករសហរបជជតិសតីពីករករពរអនីតិជន
ែដលរតូវបនដកហូតេសរភីព (A/RES/45/113) ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ១៩៩០។ 
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អចសេរមចរបគល់អនីតិជនេនះឲយអនកអណពយបល ឬកនុងករណីគម នអនកអណពយបល រតវូ
របគល់េទមជឈមណឌ លអប់រែំថរកសបេណត ះអសនន រង់ចំេសចកតីសេរមចរបស់តុលករ។ មរត 
១៦៦ ៃនរកមរពហមទណឌ ែចងអំពីលកខខណឌ ៃនករឃុំខលួនអនីតិជនេនកនុងពនធនគរថ “អនីតិជនែដល
ជប់ពនធនគរ រតូវឃំុខលួនេនកែនលងពិេសស ខណឌ ដច់ពីនីតិជន។ អនីតិជនសថិនេនេរកមរបបេដយ
ែឡកជឯកតតបុគគល ែដលជកែនលងសរមប់អប់រ ំ និងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ។” គណៈកមម ធិករសិទធិ
កុមរបនកត់សមគ ល់ថ “មនភសតុតងជេរចនបងហ ញថ ករឃំុខលួនកុមរជមួយនឹងមនុសសេពញ
វយ័េនកនុងពនធនគរ ឬមនទីរឃំុឃងំ េធវឲយប៉ះពល់ដល់សនតិសុខ កររកីលូតលស់ និងលទធភព
អនគតរបស់ពួកេគរចួផុតពីកររបរពឹតតបទេលមស និងចូលរមួកនុងសងគមវញិ។”91 

ករជំនំុជរមះ 

េនកនុងករណីែដលសមរសប េគគួរែតេដះរសយជមួយជនេលមសអនីតិជន េដយមិនេរប
ករជំនំុជរមះជផលូវករ េដយេគរពយ៉ងេពញេលញនូវសិទធិមនុសស និងករធនផលូវចបប់នន ដូចជ
ករសនមតជមុនថគម នេទស។ វធិនេផសងេទៀតេរកពីនីតិវធីិរពហមទណឌ  ដូចជសនធ នកមមរវងចរ ី
និងជនរងេរគះ កររបជំុជមួយរគសួររបស់ចរ ី ករផតល់កររបឹកស បំេពញកិចចករសហគមន៍ ឬ
កមមវធីិអប់រ ំគួរែតរតូវបនពិចរណ។92 រកមរពហមទណឌ បនបេងកតនូវសចចធរណ៍ចបប់អនុញញ តឲយមន
ជេរមសេផសងពីករឃំុខលួនសរមប់អនីតិជនេនកនុងមរត ៣៩។ 

នីតិវធីិរពហមទណឌ ែដលទក់ទងនឹងករយកចិតតទុកជពិេសសចំេពះអនីតិជន គួរែតធនថ
អនីតិជនរតូវបនរបប់េដយផទ ល់ឲយដឹងអំពីបទេចទរបកន់របឆំងនឹងខលួន។ េនកនុងដំេណ រករនីតិ
វធីិតុលករទំងមូល អនីតិជនមនសិទធិមនេមធវ ី និងទទួលបនជំនួយសមរសបពីសំណក់ឱពុក
មត យ ឬអណពយបលរបស់ខលួន កនុងករេរៀបចំ និងបងហ ញករករពរកតី។ កុមរែដលមនសមតថភព
អចបេញច ញទសសនៈយល់េឃញរបស់ខលួន គួរែតទទួលបនឱកសបេញច ញទសសនៈរបស់ខលួនេនកនុង
នីតិវធីិតុលករែដលទក់ទងនឹងខលួន េដយផទ ល់ ឬតមរយៈតំណង។93 េដមបីករពរភពឯកជន

                                                           
91

 គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ - កថខណឌ ទី៨៥ ៃនបទអតថ ធិបបយទូេទេលខ១០៖ សិទធិកុមរេនកនុងវស័ិយ
យុតតិធម៌អនីតិជន។ 
92

 មរត៤០(៣)(ខ) ៃនអនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរ។ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសអងគករសហរបជជតិ - 

កថខណឌ  ៤៤ ៃនបទអតថ ធិបបយទូេទេលខ៣២៖ មរត១៤ - សិទធិេសមគន ចំេពះមុខតុលករ និងសលជរមះ
កតី និងសិទធិទទួលបនករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌។ 
93

 មរត ១២ ៃនអនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរ។ 
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របស់កុមរ សវនករ ឬករជំនំុជរមះែដលមនអនីតិជនចូលរមួ ជទូេទគួរែតរតូវបនេធវេឡងជ
អសធរណៈ។94 

េសចកតីសេរមចេសចកតីសេរមចេសចកតីសេរមចេសចកតីសេរមច 

មរត ១៤ (១) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ បនែចងយ៉ង
ចបស់ថ ករេចញសលរកមអចរតូវបនរបកសជអសធរណៈ “េនេពលែដលផលរបេយជន៍
អនីតិជនតរមូវឲយេធវដូេចនះ។” ករយកចិតតទុកដក់ករពរភពឯកជនរបស់ជនជប់េចទជអនីតិជន 
បូករមួទំងករេជៀសវងមិនេធវឲយកុមរកល យជមនុសសគម នតៃមលកនុងសងគម និងបេងកនលទធភពសត រនីតិ
សមបទេឡងវញិ។។ 

ករដក់េទសករដក់េទសករដក់េទសករដក់េទស 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរបនកត់សមគ ល់ថ “េសចកតីសេរមចផតួចេផតមបេងកតនីតិវធីិរពហម
ទណឌ ផលូវករមួយ មិនែមនមនន័យថ នីតិវធីិេនះរតូវែតេធវេឡងេនកនុងតុលករ េដមបដីក់េទសកុមរ
េនះេឡយ។"95 គណៈកមម ធិករបនសងកត់ធងន់ថ អជញ ធរមនសមតថកិចច ែដលេនកនុងរបេទសភគ
េរចនជសថ ប័នអយយករ គួរែតបនតែសវងរកជេរមសេផសងេរកពីករដក់េទសេដយតុលករ។ 
ជេរមសទំងេនះមនដូចជ ករបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ ឬចូលរមួកនុងសថ ប័នអប់រ ំ គួរែតរតូវបនអនុវតត
ចំេពះកុមរ េដមបផីអ កនូវនីតិវធីិរពហមទណឌ /អនីតិជនផលូវករ ែដលនឹងរតូវបញច ប់ របសិនេបករអនុវតត
វធិនករណ៍ទំងេនះទទួលបននូវលទធផលគួរជេពញចិតត។96 វធិនករណ៍ទំងេនះមនែចងេនកនុង
មរត ៣៩-៤១ ៃនរកមរពហមទណឌ ។ 

ករដក់ពិន័យរតូវសមមរតេទនឹងភពធងន់ធងរ និងកលៈេទសៈៃនកររបរពឹតតបទេលមស រពម
ទំងអយុ  ករកត់បនថយករទទួលខុសរតូវ កលៈេទសៈ េសចកតីរតូវកររបស់េកមង រពមទំងេគល  
បំណងេលកកមពស់ករសត រនីតិសមបទ និងករចូលរមួកនុងសងគម េដមបជីរបេយជន៍ែវងឆង យៃន

                                                           
94

 មរត ១៤(១) ៃនកតិករសញញ សតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ ែចងថសរព័ត៌មន និងសធរណៈជន
អចមិនឲយចូលរមួទំងរសុង ឬែផនកមួយៃនសវនករ េនេពលែដលផលរបេយជន៍ៃនជីវតិឯកជនរបស់គូភគី
តរមូវឲយេធវដូេចនះ។ សូមេមលផងែដរ គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ - កថខណឌ  ៦៥-៦៦ ៃនបទអតថ ធិបបយទូេទ
េលខ១០៖ សិទធិកុមរេនកនុងវស័ិយយុតតិធម៌អនីតិជន។ 
95

 គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ - កថខណឌ  ៦៨ ៃនបទអតថ ធិបបយទូេទេលខ១០៖ សិទធិកុមរេនកនុងវស័ិយ
យុតតិធម៌អនីតិជន។ 
96

 ដូចខងេល។ 
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សងគម។97 ដូចែដលបនេលកេឡងខងេល មរត ៣៩ ៃនរកមរពហមទណឌ បនបេងកតសចចធរណ៍
ចបប់របឆំងនឹងករផតនទ េទស និងដក់ពនធនគរអនីតិជន េលកែលងែត "កលៈេទសៈៃនកររបរពឹតត
បទេលមស ឬបុគគលិកលកខណៈអនីតិជនតរមូវឲយ” មនករផតនទ េទសរពហមទណឌ ។ មរត ១៦០-១៦៥ 
ៃនរកមរពហមទណឌ បនែចងយ៉ងចបស់អំពីករដក់ពិន័យេទេលអនីតិជន។ ករផកពិន័យជអតិ
បរម និងរយៈេពលៃនករដក់ពនធនគរ រតូវកត់បនថយពក់កណត លសរមប់អនីតិជន98 និង
បទបបញញតតិទក់ទងេទនឹងករមិនរងចលែដលអនុវតតចំេពះនីតិជន មិនរតូវបនអនុវតតចំេពះអនីតិ
ជនេឡយ។99 មរត ១៦៥ បនែចងអំពីកតពវកិចចេដយែឡកមួយចំនួន ែដលតុលករអចដក់ឲយ
អនីតិជនអនុវតតេនកនុងអំឡុងេពលពយួរេទសសកលបង។ 

ទិននន័យ និងករវភិគទិននន័យ និងករវភិគទិននន័យ និងករវភិគទិននន័យ និងករវភិគ    

អអអអយែុដលទទួលខុសរតវូរពហមទណឌយែុដលទទួលខុសរតវូរពហមទណឌយែុដលទទួលខុសរតវូរពហមទណឌយែុដលទទួលខុសរតវូរពហមទណឌ  

 េនកនុងចំេណមសវនករចំនួន ៣៧៦ ែដលបនសេងកតេនឯតុលកររកងុភនំេពញ មន
សវនករចំនួន ៤០ ែដលជប់ទក់ទងនឹងអនីតិជន (របមណ ១១%)។ ភគេរចនៃនសវនករទំង
េនះ (៨០%) ទក់ទងនឹងបទេលមសឧរកិដឋ។ េនកនុងសវនករចំនួន ២ ជនជប់េចទមនអយុេរកម
អយុអបបបរមៃនករទទួលខុសរតវូរពហមទណឌ  េនេពលរបរពឹតតបទេលមស។ កររបកសសលរកម
រតូវបនពនយរេពលេនកនុងសវនករមួយកនុងចំេណមសវនករទំងេនះ មរនតីសេងកតករណ៍សវន
ករមិនអចទទួលបនព័ត៌មនអំពីករដក់េទស។ េនកនុងសវនករមួយេទៀត ជនជប់េចទអនីតិ
ជនរតូវបនសេរមចឲយរចួខលួន េដយសរែតករទទួលសគ ល់អយុរបស់េគេនេពលរបរពឹតតបទេលមស 
បុ៉ែនតមិនរតូវបនេដះែលងេនមុនេពលឃំុខលួនបេណត ះអសននរយៈេពល ៥ែខ េនះេទ។ េនកនុង
ចំេណមសវនករចំនួន ១៥៦ ែដលបនសេងកតេនតុលករេខតតកណត ល មនសវនករចំនួន ៦ 
(េសមនឹង ៤%) ជប់ទក់ទងនឹងអនីតិជន។ សវនករទំងេនះភគេរចន (៨០%) ទក់ទងនឹងបទេលមស
មជឈឹម។ អនីតិជនទំងអស់ែដលរតូវបនជំនំុជរមះេទសេនតុលករេខតតកណត ល មនអយុចប់ពី 
១៤ ឆន ំ ដល់ ១៨ ឆន ំ េនេពលរបរពឹតតបទេលមស។ 
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 គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ - កថខណឌ  ៧១ ៃនបទអតថ ធិបបយទូេទេលខ១០៖ សិទធិកុមរេនកនុងវស័ិយ
យុតតិធម៌អនីតិជន។ 
98

 មរត១៦០ៃនរកមរពហមទណឌ ។ 
99

 មរត១៦៣ៃនរកមរពហមទណឌ ។ 
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ករករករករឃុំឃុឃំុំឃុំខលួនខលួនខលួនខលួនបេណត ះបេណត ះបេណត ះបេណត ះអសននអសននអសននអសននៃនៃនៃនៃនអនីអនីអនីអនីតិតិតិតិជនជនជនជន 

េនកនុងចំេណមសវនករចំនួន ៤០ ែដលពក់ព័នធនឹងអនីតិជន េនតុលកររកងុភនំេពញ 
ជនជប់េចទជអនីតិជនទំងអស់រតូវបនឃំុខលួនបេណត ះអសនន េលកែលងែតសវនករមួយ
បុ៉េណណ ះែដលអនីតិជនមិនរតូវបនឃំុខលួនបេណត ះអសនន។ ករឃំុខលួនបេណត ះអសននេនះមនចំនួន
េលសពីអរតទូេទៃនករឃំុខលួនបេណត ះអសនន ែដលបនសេងកតេនតុលករទំងពីរេនកនុងអំឡុង
េពលរបយករណ៍ទី២។ កររពយួបរមភេនះទក់ទងជពិេសសេទនឹងសចចធរណ៍របឆំងនឹងករឃំុ
ខលួនបេណត ះអសននេនកនុងមរត ២០៣ ៃនរកមរពហមទណឌ  និងករទមទររបស់ចបប់ និងបទដឋ ន
អនតរជតិ ែដលែចងថ ករឃុំខលួនអនីតិជនេនមុនេពលសវនករ “រតវូេរបសរមប់ែតវធិនករចុង
េរកយបុ៉េណណ ះ"100 េហយថ “រតូវខិតខំរបឹងែរបងអនុវតតនូវវធិនករណ៍ដៃទេទៀត”។101 កនុងចំេណម
សវនករែដលបនសេងកតមនែតសវនករចំនួន ១ បុ៉េណណ ះែដលកនុងេនះជនជប់េចទរតវូបន
ចប់ខលួន បុ៉ែនតេរកយមករតូវបនេដះែលងរង់ចំសវនករ។ 
 

េនកនុងចំេណមសវនករចំនួន៦ ទក់ទងនឹងអនីតិជន ែដលបនសេងកតេនតុលករេខតត
កណត ល មនសវនករចំនួន ៥ ែដលកនុងេនះអនីតិជនរតវូបនឃុំខលួនបេណត ះអសនន ។ េនកនុង
សវនករេផសងេទៀត ជនជប់េចទមិនរតូវបនចប់ខលួន និងរតូវបនេកះេហឲយបងហ ញខលួនេនកនុង
សវនករ។ េយងគួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ េនកនុងសវនករែដលបនសេងកតេនកនុងតុលកររកុង
ភនំេពញ អនីតិជនភគេរចនរតូវបនេចទរបកន់ពីបទឧរកិដឋ ខណៈែដលេនកនុងសវនករែដលបន
សេងកតេនេខតតកណត ល អនីតិជនភគេរចនរតវូបនេចទរបកន់ពីបទមជឈមឹ។ 

េនកនុងចំេណមសវនករចំនួន ៤៦ ែដលទក់ទងនឹងអនីតិជន គម នករណីណមួយែដល
បងហ ញថជនជប់េចទ ឬភគីជនជប់េចទបនេលកេឡងថ ជនជប់េចទមិនរតូវបនឃុំខលួន
បេណត ះអសននដច់េដយែឡកនីតិជនេនះេឡយ។ 

 

េទសេទសេទសេទសមិនែមនពនធនគរសរមប់មិនែមនពនធនគរសរមប់មិនែមនពនធនគរសរមប់មិនែមនពនធនគរសរមប់អអអអនីតិនីតិនីតិនីតិជនជនជនជន 

មរនតីសេងកតករណ៍សវនករអចទទួលបនព័ត៌មនអំពីសលរកម និងករផតនទ េទសេនកនុង
សវនករចំនួន ៣០ េនកនុងចំេណមសវនករែដលបនសេងកតចំនួន ៤៦ ពក់ព័នធនឹងអនីតិជន។ េន
កនុងចំេណមសវនករទំងេនះ មនសវនករចំនួន ១ ែដលកនុងេនះអនីតិជនរតូវបនកត់ឲយរចួ
េទស។ េនកនុងសវនករចំនួន ២៩ េផសងេទៀត គម នតរមយុណមួយបងហ ញថេចរកមពិចរណេទ
េលេទសមិនែមនពនធនគរេឡយ អនីតិជនរតូវបនរកេឃញថមនពិរទុធភព និងផតនទ េទសដក់
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 មរត ៣៧(ខ) ៃនអនុសញញសតីពីសិទធិកុមរ។ 
101

 អងគមហសននិបតអងគករសហរបជជតិ - វធិនទី១៧ ៃនវធិនអងគករសហរបជជតិសរមប់ករពរអនីតិ
ជនែដលរតូវបនដកហូតេសរភីព។ អងគមហសននិបតអងគករសហរបជជតិ - វធិនទី១៣ ៃនវធិនបទដឋ ន
អបបបរមអងគករសហរបជជតិសរមប់រគប់រគងវស័ិយយុតតិធម៌អនីតិជន (វធិនរកុងេប៉កំង)។ 
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ពនធនគរ។ សំណំុេរឿងចំនួន ២ េផសងេទៀត រតូវបនបញជូ នឲយេសុបសួរមតងេទៀត េនខណៈែដល
សវនករចំនួន ១៤ េផសងេទៀត គម នព័ត៌មនទក់ទងនឹងសលរកម និងករផតនទ េទស ។  

មរត ៣៩ ៃនរកមរពហមទណឌ  បនបេងកតនូវសចចធរណ៍ចបប់របឆំងនឹងទណទ កមម និងករ
ដក់េទសពនធនគរេលអនីតិជន េដយបនែចងថ អនីតិជនែដលរបរពឹតតបទេលមស “ជកមមវតថុ
ៃនវធិនករតមដន វធិនករអប់រ ំ វធិនករករពរ និងវធិនករឧបតថមភ” តុលករអចរបកស
ទណឌ កមមរពហមទណឌ េទេលអនីតិជន “របសិនេបកលៈេទសៈៃនបទេលមស ឬបុគគលិកលកខណៈរបស់
អនីតិជនតរមូវ”។ បុ៉ែនត ជេរមសសវ័យរបវតតិគឺថករកត់េទសរពហមទណឌ នឹងមិនរតូវបនយកមក
អនុវតត េហយករពិចរណេទេលេទសមិនែមនពនធនគរនឹងរតូវបនអនុវតត។ 

 ករេឆលយតបេដយេទសមិនែមនពនធនគរ ែដលែចងេនកនុងមរត ៤០ និង ៤១ មនដូច
ខងេរកម៖ 

• របគល់អនីតិជនេទឲយឪពុកមត យ អណពយបល អនកែដលមនទួនទីជអណពយបល 
ឬជនដៃទេទៀតែដលគួរឲយទុកចិតតបន។  

• របគល់អនីតិជនឲយេទទីភន ក់ងរេសវសងគមែដលទទួលែថទំអនីតិជន។  
• របគល់អនីតិជនឲយេទអងគករឯកជនែដលមនសមតថភពទទួលែថទំពួកេគ។  
• របគល់អនីតិជនឲយេទមនទីរេពទយជំនញ ឬ សថ ប័នឯកេទសណមួយ។ 

• ដក់អនីតិជនឲយេនសថិតេនេរកមករករពរេដយតុលករ។  

មរត ១៦៥ បនែចងអំពីកតពវកិចចេដយែឡកអនុវតតេទេលអនីតិជន កនុងករណីៃនករពយួរ
េទសសកលបង  រមួបញចូ លទំងកតពវកិចចននកនុងករទទួលករបងហ ត់បេរងៀន ឬករបណតុ ះ
បណត លវជិជ ជីវៈ ។ មរត ៩៨ ែចងអំពីេទសជករងរសហគមន៍ជំនួសឲយមូលេទស។ ករេឆលយតប
ផលូវចបប់ទំងេនះចំេពះបទេលមសរពហមទណឌ ែដលរបរពឹតតេដយអនីតិជន គួរែតរតូវបនអនុវតតចំេពះ
រគប់ករណីទំងអស់ែដលជករណីពិេសសតរមវូេដយមរត ៣៩។ ករពិចរណែដលអចយកជ
ករបន រមួមនឱកសរបរពឹតតបទេលមសជថមីមតងេទៀត លទធភពកនុងករសត នីតិសមបទ និងភពេរគះ
ថន ក់េកតេឡងកនុងសហគមន៍។ ករឆលីយតបចំេពះបទេលមសរតវូែតសមមរត ចំេពះបទេលមសមជឈឹម
ភគេរចនែដលរបរពឹតតេដយជនជប់េចទជអនីតិជន ករេឆលយតបគួរែតជេទសមិនែមនពនធនគរ 
កនុងេគលបំណងបងក រមិនឲយបទេលមសេកតេឡងជថមីមតងេទៀត។ បុ៉ែនតករេឆលយតបរេបៀបេនះ គឺ
អរស័យេទេលករពរងឹងេសវសងគម ែដលផតល់េដយរដឋ និងអងគករឯកជន រពមទំងអងគករមិនែមន
រដឋ ភិបលនន ។ 

សថិតេនេរកមរកបខណឌ ចបប់ែដលែចងអំពីករអនុវតតខុសគន េទេលអនីតិជន ទិននន័យេនកនុង
ែផនកេនះអចនឹងបងហ ញភពខវះចេនល ះៃនធនធន រចនសមព័នធសងគម និងយុតតិធម៌ ែដលគំរទតុលករ
កនុងករអនុវតតចបប់។ ឧទរហរណ៍ េនកនុងខណៈែដលចបប់បេងកតសចចធរណ៍ថអនីតិជននឹងមិនរតូវ
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បនឃំុខលួនេនេពលរង់ចំសវនករ និងមិនគួរទទួលេទសពនធនគរេឡយ បុ៉ែនតេទសេផសងពីេនះ 
ដូចជករដក់ឲយសថិតេរកមកររតួតពិនិតយរបស់តុលករ និងបំេពញករងរសហគមន៍ ែដលទមទរ
ឲយមននីតិវធីិរតឹមរតូវ និងធនធនរគប់រគន់ េដមបធីនថជនរតូវបនសេងកត និងេសចកតីបងគ ប់របស់
តុលករសត រនីតិសមបទរតូវបនេគរព។ វធីិសរសតសហករណ៍េនកនុងែផនកេនះ ជមួយរដឋ ភិបល 
និងៃដគូ ដូចជមច ស់ជំនួយ អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល និងអងគករឯកជន រតូវបនផតល់ជអនុសសន៍
េដមបធីននូវករអភិវឌឍដំេណ រករយុតតិធម៌អនីតិជនដ៏មនរបសិទធិភព ែដលសងកត់ធងន់េទេលករ
ធនថកុមរែដលរេំលភចបប់ទទួលបនករគំរទរគប់រគន់ េដមបកីល យជសមជិកមនរបេយជន៍ 
េនកនុងសងគម។ 

 

ករណីសិកសទីករណីសិកសទីករណីសិកសទីករណីសិកសទី    ៣ ៣ ៣ ៣ ៖ ករផតនទ េទសជនជប់េចទជអនីតិជន៖ ករផតនទ េទសជនជប់េចទជអនីតិជន៖ ករផតនទ េទសជនជប់េចទជអនីតិជន៖ ករផតនទ េទសជនជប់េចទជអនីតិជន    
 

តុលករ តុលករ តុលករ តុលករ             ៖៖៖៖ តុលកររជធនីភនំេពញ 

កលបរេិចឆទកលបរេិចឆទកលបរេិចឆទកលបរេិចឆទសេងកតករណ៍សេងកតករណ៍សេងកតករណ៍សេងកតករណ៍    ៖៖៖៖ៃថងទី២៩ ែខមិន ឆន ំ២០១០ 

  

សវនករពក់ព័នធចំេពះជនរតូវេចទចំនួន ៣នក់ ែដលកនុងេនះមន ក់ជអនីតិជន។ ជនជប់
េចទរតូវបនេចទរបកន់ពីបទបលន់ ។ ពួកេគរតវូបនករអះអងថ បនលួចលុយចំនួន ៥០០០ េរៀល 
និងទូរស័ពទៃដមួយពីជនរងេរគះែដលកំពុងជិះមូ៉តូេនៃថងទី៦ ែខតុល ឆន ំ២០០៩ េនេវលេម៉ង ១២ 
និង៣០នទី។ ជនរងេរគះបនដក់ពកយបណតឹ ងេទបូ៉លីស។ ជនជប់េចទរតវូបនចប់ខលួនេន
ៃថងទី២៤ ែខ តុល ឆន ំ២០០៩។ ជនរតូវេចទជនីតិជន ២ នក់ រតវូបនផតនទ េទសដក់ពនធនគរ
រយៈេពល ៦ ឆន ំ រឯីជនជប់េចទជអនីតិជនរតូវបនផតនទ េទសដក់ពនធនគររយៈេពល ៣ ឆន ំ។  

ករផតនទ េទសអនីតិជនេនកនុងសវនករេនះ ឆលុះបញច ំងបទបបញញតតិៃនមរត ៦៨ ៃនចបប់អុ៊ន
តក់ ែដលែចងថយុវភពៃនអនកជប់េទសសថិតកនុងសថ នសរមលេទស។ មរត ៦៨(២) ែចងថ 
ទណឌ កមមែដលែចងេនកនុងចបប់អុ៊នតក់ រតូវកត់បនថយពក់កណត ល េនេពលអនុវតតេទេលជនជប់
េចទែដលមនអយុតិចជង ១៨ ឆន ំ។ ដូេចនះេសចកតីសេរមចេនះគឺរតឹមរតូវឈរេលមូលដឋ នេគល
ករណ៍ចបប់ទំងេនះ។ 

បុ៉ែនតេគលករណ៍ផតនទ េទសែដលែចងេនកនុងចបប់អុ៊នតក់ សថិតេនកនុងករជែជកែវកែញក
អំពីករជំនួសេដយេគលករណ៍ែដលមនែចងេនកនុងគនថីទី១ ៃនរកមរពហមទណឌ ។ មរត ១០ ែចង
ថបទបបញញតតិថមីែដលែចងអំពីេទសែដលរសលជងរតូវអនុវតតភល ម។ មរតេនះនឹងនំឲយមនករ
អនុវតតសចចធរណ៍ចបប់របឆំងនឹងទណឌ កមមរពហមទណឌ  ចំេពះអនីតិជនេនកនុងមរត ៣៩។ ករដក់
េទសអនីតិជន ៣ ឆន ំកនុងពនធនគរពីបទេចរកមមទូរស័ពទៃដមួយ និងលុយចំនួន ៥០០០ េរៀល មិនមន
លកខណៈសមមរតេទនឹងករមិតៃនបទេលមស និងយុវភពៃនជនជប់េចទ និងមិនរសបតម េគល
បំណងេលកកមពស់ករសត រនីតិសមបទអនីតិជនែដលជនេលមសេឡយ។ 
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ករណីសិកសទីករណីសិកសទីករណីសិកសទីករណីសិកសទី    ៤ ៤ ៤ ៤ ៖៖៖៖    ករកត់ជនជប់េចទជអនីតិជនឲយរចួេទសករកត់ជនជប់េចទជអនីតិជនឲយរចួេទសករកត់ជនជប់េចទជអនីតិជនឲយរចួេទសករកត់ជនជប់េចទជអនីតិជនឲយរចួេទស    
 

តុលករ តុលករ តុលករ តុលករ             ៖៖៖៖ តុលកររជធនីភនំេពញ 

កលបរេិចឆទកលបរេិចឆទកលបរេិចឆទកលបរេិចឆទសេងកតករណ៍សេងកតករណ៍សេងកតករណ៍សេងកតករណ៍        ៖៖៖៖ៃថងទី១៤ ែខមករ ឆន ំ២០១០ 

 

 កលពីៃថងទី២៣ ែខសីហ ឆន ំ២០០៩ មនុសស ៣ នក់រតូវបនេចទពីបទបលន់ អនុេលម តម 
មរត ៦ ៃនចបប់សតីពីសថ នទមងន់េទសៃនបទឧរកិដធ ។ ជនជប់េចទមន ក់កនុងចំេណមេនះគឺជកុមរ
(អយុ ១៤ ឆន ំ)។ បុ៉ែនត េនេពលែដលបូ៉លីសចប់ខលួនគត់ គត់បននិយយថគត់មនអយុ ១៨ឆន ំ។ 
ជនជប់េចទទំង ៣នក់ បនបដិេសធថមិនបនរបរពឹតតបទេលមសបលន់េនះេទ េហយបននិយយថ 
ពួកេគមិនដឹងថបទេលមសេនះបនេកតេឡងេនទីណផងេទ។ េចរកមបនបញជ ឲយអនកំណត់េហតុ
របស់េដមបណតឹ ងរដឋបបេវណី ែដលបនបញជ ក់ថ ជនជប់េចទទំង ៣នក់ បនលបចូលផទះរបស់
គត់ េហយបនលួចរទពយសមបតតិរបស់     គត់។ េចរកមបនសួរថ “េតអនកឯងបនរបរពឹតតបទេលមស
េនះេនសងក ត់ទឹកថល  ខណឌ ែសនសុខ ែមនែដរឬេទ?” ជនជប់េចទបនេឆលយថ ពួកេគមិនបន
របរពឹតតបទេលមសេនះេទ េហយមិនបនដឹងេរឿងអវីទល់ែតេសះ។ េនេពលរបកសសលរកម ជន
ជប់េចទជអនីតិជនែដលរតូវបនឃំុខលួនបេណត ះអសននកនុងរយៈេពល ៥ ែខ រចួមកេហយេនះ រតូវ
បនេលកែលងករេចទរបកន់។  េចរកមបនេលកយកអនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរ និងសំបុរតកំេណ ត 
មកសំអងជភសតុតង។ ជនរតូវេចទជនីតិជន ២នក់ េទៀតរតវូបនកត់េទស និងផតនទ េទសដក់
ពនធនគររយៈេពល ៥ ឆន ំ ។   
 េនះគឺជឧទហរណ៍គំរមួូយែដលេចរកមទទួលសគ ល់អយុជនជប់េចទ ែដលមិនសថិតេន
េរកមករទទួលខុសរតូវរពហមទណឌ  និងបនេឆលយតបតមេនះ។ 

 

អនុសសន៍ 
• រកសងួយុតតិធម៌រកសងួយុតតិធម៌រកសងួយុតតិធម៌រកសងួយុតតិធម៌គួរែតជៃដគូជមួយរជបណឌិ តសភវជិជ ជីវៈតុលករ គណៈេមធវកីមពុជ និង

អងគករខងេរក ដូចជឧតតមសនងករអងគករសហរបជជតិែផនក សិទិធមនុសសរបចំេនកមពុជ 
និង/ឬ អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលដៃទេទៀត េដមបផីតល់វគគបណតុ ះបណត លដល់េមធវ ី និង
េចរកម អំពីករអនុវតតបទបបញញតតិេនកនុងរកមរពហមទណឌ ថមី ែដលប៉ះពល់ដល់អនីតិជន ជ
ពិេសសសចចធរណ៍ទណឌ កមមរពហមទណឌ  និងករដក់ពនធនគរ  េនកនុងមរត ៣៩ និង
ជេរមសេផសងេរកពីករដក់េទសពនធនគរ។ 

• រកសងួយុតតិធម៌ និងរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡរកសងួយុតតិធម៌ និងរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡរកសងួយុតតិធម៌ និងរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡរកសងួយុតតិធម៌ និងរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡ គួរែតបេងកតវធីិសរសត និងកមមវធីិនន 
ែដលផតល់ជេរមសសរមប់ករេឆលយតបេទនឹងយុវជនែដលរបរពឹតតេលមស និងអនុញញ តឲយ 
រពះរជអជញ  និងេចរកមសីុបសួរ អចបែងវរជនេលមសជអនីតិជនពីរបព័នធយុតតិធម៌រពហមទណឌ
ផលូវករ ។ 
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• អងគករមិនែមនរដឋ ភិបលអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល    និងអងគករឯកជននននិងអងគករឯកជននននិងអងគករឯកជននននិងអងគករឯកជនននគួរែសវងរកកិចចសហករណ៍ជៃដគូជមួយ
តុលករ រកសួងយុតតធម៌ រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡតុលករ រកសួងយុតតធម៌ រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡតុលករ រកសួងយុតតធម៌ រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡតុលករ រកសួងយុតតធម៌ រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡ េដមបីផតល់ករគំរទ និងេសវសត រនីតិ
សមបទសរមប់យុវជនែដលរបរពឹតតិេលមសចបប់រពហមទណឌ  ផតល់មេធយបយេផសងេទៀតែដល
របកដរបជ និងអចសេរមចបន ពក់ព័នធនឹងករកត់េទសរពហមទណឌ  និងេទសពនធន
គរ។ 

• េចរកមសីុបសរួេចរកមសីុបសរួេចរកមសីុបសរួេចរកមសីុបសរួគួរែតធនថបទបបញញតតិចបប់ជតិ និងអនតរជតិែដលបេងកតសចចធណ៍របឆំង
នឹងករឃំុខលួនបេណត ះអសននអនីតិជន រតូវបនេគរព។ ករឃំុខលួនបេណត ះអសននអនីតិជន
រតូវបនយកមកអនុវតត ែតកនុងករណីពិេសសបុ៉េណណ ះ រពមទំងេរបជមេធយបយចុងេរកយ
បំផុត និងកនុងរយៈេពលមួយខលីបំផុត។  

• េចរកម េចរកម េចរកម េចរកម គួរែតធនថ ករដក់ពនធនគរអនីតិជនជមេធយបយចុងេរកយ និងរតវូបន
ជំនួសេដយបទបបញញតតិផតនទ េទសថមីេនកនុងរកមរពហមទណឌ  េដយដក់េទសមិនែមនពនធន
គរ ែដលមនដូចជករបំេពញករងរសហគមន៍ េនកនុងេពលពយួរេទស ដក់េរកមវធិនករ
តមដន អប់រ ំករពរ និងឧបតថមភ ែដលែចងេនកនុងមរត ៣៩ និង៤០ ៃនរកមរពហមទណឌ ។ 

• េចរកម េចរកម េចរកម េចរកម គួរែតយកចិតតទុកដក់រកសភពឯកជនរបស់ជនជប់េចទអនីតិជនេនកនុងេសចកតី
សេរមច។ 

• េដមបកីរពរភពឯកជនរបស់ជនជប់េចទអនីតិជន រសបតមមរត ៤០(២)(vii) ៃនអនុ
សញញ សតីពីសិទធិកុមរ រពះរជអជញរពះរជអជញរពះរជអជញរពះរជអជញ  គួរែតេសនសំុ េចរកមេចរកមេចរកមេចរកម គួរែតបងគ ប់ឲយេបកសវនករជ
អសធរណៈចំេពះរគប់ករណីែដលពក់ព័នធនឹងជនជប់េចទអនីតិជន េលកែលងែតកនុង
ករណីពិេសសណមួយ ែដលនំឲយេសចកតីសេរមចេនះមិនរតឹមរតូវសមេហតុផល។ 

• រកសងួមហៃផទរកសងួមហៃផទរកសងួមហៃផទរកសងួមហៃផទគួរកសងមនទីរឃំុឃំងថមី េដមបធីនថជនជប់ឃំុជអនីតិជនទំងអស់រតូវ
បនឃំុខលួនកនុងកែនលងពិេសស ដច់េដយែឡកពីជនជប់ឃំុជនីតិជន រសបតមមរត ១៦៦ 
ៃនរកមរពហមទណឌ  មរត ១០(២)(ខ) ៃនកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយ
បយ និងមរត ៣៧(គ) ៃនអនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរ។   

• រកសងួមហៃផទរកសងួមហៃផទរកសងួមហៃផទរកសងួមហៃផទ    គួរែតធនថមនទីរឃំុឃងំទំងេនះផតល់នូវកមមវធីិសត រនីតិសមបទ រមួមនករ
អប់រ ំ ករបណតុ ះបណត លជំនញវជិជ ជីវៈ ដូចែដលបនេរៀបរប់េនកនុងរបយករណ៍របស់
របេទសកមពុជឆន ំ ២០០៩ ដក់ជូនគណៈកមម ធិកររបឆំងនឹងទរណុកមម ។  
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៥.េសចកតីសននិដឋ ន 
 

 

ទិននន័យែដលរបមូលបនមកពីសវនករចំនួន ៥៣២ សេងកតេនកនុងអំឡុងេពលរបយ
ករណ៍ទី ២ បងហ ញនូវលទធផលចំរះុ ។ ទិននន័យបនបងហ ញថ មនករថយចុះនូវចំនួនសវនករ 
ែដលកនុងេនះភគីជនជប់េចទ បនេលកេឡងអំពីបញហ េពលេវលនិងមេធយបយមិនរគប់រគន់។
អរតៃនេមធវេីនកនុងសវនករបទឧរកិដឋឈនជិតដល់ចំនួន ១០០% ែដលជចំនួនមួយទមទរ
េដយចបប់។ ទិននន័យបងហ ញនូវចំនួនករណីតិចតួច ែដលកនុងេនះេចរកមបននិយយនូវពកយសំដី 
ែដលបងហ ញករយល់ដឹងមិនេពញេលញអំពីករសនមតទុកជ មុនថគម នេទស។ ចំណត់ករេល
ភសតុតង និងសកសីេដយតុលករេនែតជចំណុចវជិជមន ែដលកនុងេនះភគីមនឱកសេសមគន កនុង
ករបងហ ញភសតុតង និងសកសួរសកស។ី បុ៉ែនតកររពយួបរមភធងន់ធងរេនែតេកតមនេឡង ពក់ព័នធនឹង
អរតខពស់ៃនករឃំុខលួនបេណត ះអសនន និងអរតទបៃនេមធវសីរមប់ជនជប់េចទែដលរតូវបន
េចទរបកន់ពីបទមជឈឹម។ េចរកមបនតេរបទូរស័ពទៃដេនកនុងបនទប់សវនករ ទេងវេនះអចនឹងផស
ភជ ប់េទនឹងចំនួនសំណំុេរឿងេរចន និងកិចចខិតខំរបឹងែរបងពិតរបកដកនុងករចត់ករេសុបអេងកត និង
ជំនំុជរមះេរឿងកតីពីរេផសងគន ។ អំណះអំណងអំពីទេងវមិនរតឹមរតូវ ែដលរមួមនករគំរមកំែហង និងករ
េរបអំេពហិងស និងទរណុកមម បនតជះឥទធិពលេទេលសវនករចំនួនបនតិចបនតួចបុ៉ែនតជចំនួនមួយដ៏
សំខន់។ 

 រកមរពហមទណឌ នឹងចូលជធរមនេនកនុងអំឡុងេពលរបយករណ៍េលកេរកយ និងហក់ដូច
ជជះឥទធិពលយ៉ងសំខន់េទេលរបព័នធយុតតិធម៌រពហមទណឌ ។ រកមេនះមនែចងអំពីបទេលមសរពហម
ទណឌ ថមីៗមួយចំនួនធំ សរមប់រពះរជអជញ  និងេចរកមេសុបសួរ។ ដូចែដលបនេលកេឡងេនកនុង
របយករណ៍េនះ បទបបញញតតិេនកនុងរកមរពហមទណឌ ថមីបនដក់ករេធវទរណុកមម និង “អំេពេឃរេឃ”
េផសងេទៀត ែដលរបរពឹតតេដយអជញ ធររដឋ ភិបល ឲយេនេរកចបប់ និងបេងកតនូវសចចធរណ៍របឆំង
នឹងទណឌ កមមរពហមទណឌ េលជនេលមសអនីតិជន។ ជករសំខន់ណស់ែដលេចរកម និងេមធវទំីង
អស់ផសំខលួនឲយបនឆប់រហ័សជមួយនឹងភពលំអិតៃនចបប់ថមី និងចប់េផតមអនុវតតបទបបញញតតិៃនរកម 
េនះចប់ពីៃថងទី១០ ែខធនូ េនរជធនីភនំេពញ និងៃថងទី២០ ែខធនូ េនទូទំងរបេទស េនេពលែដលបទបប
ញញតតិែដលេនេសសសល់ចូលជធរមន។ 

 អនុសសន៍េនកនុងរបយករណ៍េនះ រតវូបនដក់ជូនេទអងគភព និងសថ ប័នមួយចំនួន និងជ
ថមីមតងេទៀត េលកេឡងអំពីភពជប់ទក់ទងគន េនកនុងរបព័នធយុតតិធម៌។ េទះបីជករសេងកតករណ៍
សវនករេកតេឡងែតេនកនុងបនទប់សវនករក៏េដយ ក៏ភពរកីចេរមនៃនករេគរពសិទធិទំងឡយ
ែដលរតូវបនវភិគេនកនុងរបយករណ៍េនះទមទរឲយមនកិចចសហករណ៍ ករគំរទ និងករដឹកនំ
របស់រកុមដៃទេទៀត ដូចជភន ក់ងរអនុវតតចបប់ អជញ ធរពនធនគរ និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល។ 
េនះគឺតៃមលផសភជ ប់ៃនគេរមង របមូលទិននន័យរតឹមរតវូមិនលំេអៀងែដលអចជមូលដឋ នសរមប់
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េបកកិចចពិភកសជមួយៃដគូពក់ព័នធ។ កិចចសហកររវងអងគករទំងេនះអចជួយអភិវឌឈរបព័នធយុតតិ
ធម៌កមពុជ េដមបធីនថរបព័នធេនះយុតតិធម៌ និងផតល់យុតតិធម៌េសមគន សរមប់ជនរគប់របូ។  
 

        រជធនីភនំេពញ ែខមីន ឆន ំ២០១១ 

   មជឈមណឌ លសិទិធមនុសសកមពុជ 
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៦. គនថនិេទទស 
 

 

 

នីតិអនតរជតិ 
សនធិសញញ  និងកិចចរពមេរពៀងអនតរជតិសនធិសញញ  និងកិចចរពមេរពៀងអនតរជតិសនធិសញញ  និងកិចចរពមេរពៀងអនតរជតិសនធិសញញ  និងកិចចរពមេរពៀងអនតរជតិ 

 អងគមហសននិបតអងគករសហរបជជតិ េសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស ចុះៃថងទី
១០ ែខធនូ ឆន ំ១៩៤៨។ 

 អងគមហសននិបតអងគករសហរបជជតិ កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិ
នេយបយ ចុះៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆន ំ១៩៦៦។ 

 អងគមហសននិបតអងគករសហរបជជតិ អនុសញញ របឆំងនឹងទរណុកមម  និងកររបរពឹតតមក
េលខលួន ឬទណឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃអមនុសសធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប ចុះៃថងទី១០ ែខធនូ ឆន ំ១៩៨៤។ 

 អងគមហសននិបតអងគករសហរបជជតិ អនុសញញ សតីពីសិទធិកុមរ ចុះៃថងទី២០ ែខវចិិឆក 
ឆន ំ១៩៨៩។ 

 អងគមហសននិបតអងគករសហរបជជតិ ពិធីសរបែនថមេលអនុសញញ របឆំងនឹងទរណុកមម 
(OPCAT) អនុគណៈកមម ធិករបងក រទរណុកមម ចុះៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ំ២០០២។ 

 

ឧបករណ៍ចបប់អនតរជតិដៃទេទៀតឧបករណ៍ចបប់អនតរជតិដៃទេទៀតឧបករណ៍ចបប់អនតរជតិដៃទេទៀតឧបករណ៍ចបប់អនតរជតិដៃទេទៀត 

    អងគករសហរបជជតិ េគលករណ៍មូលដឋ នសតីពីឯករជយភពៃនរបព័នធតុលករ អនុម័ត
េដយសមជអងគករសហរបជជតិេលកទី៧ សតីពីករបងក របទេលមស និងកររបរពឹតតេទេល
ជនេលមស េរៀបចំេឡងេនទីរកុងមីឡន ពីៃថងទី២៦ ែខសីហ ដល់ៃថងទី៦ ែខកញញ  ឆន ំ ១៩៨៥ គំរទ
េដយេសចកតីសេរមចៃនអងគមហសននិបតេលខ ៤០/៣២ ចុះៃថងទី២៩ ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩៨៥ និងេលខ 
៤០/១៤៦ ចុះៃថងទី១៣ ែខធនូ ឆន ំ១៩៨៥។ 

 អងគករសហរបជជតិ េគលករណ៍មូលដឋ នសតីពីតួនទីេមធវ ី អនុម័តេដយសមជអងគករ
សហរបជជតិេលកទី៨ សតីពីករបងក របទេលមស និងកររបរពឹតតេទេលជនេលមស េរៀបចំេឡងេនទី
រកងុហវ៉ណ របេទសគុយប េនៃថងទី៧ ែខកញញ  ឆន ំ១៩៩០។ 

 រកមុរបឹកសេសដឋកិចច និងសងគមៃនអងគករសហរបជជតិ វធិនបទដឋ នអបបបរមៃនកររបរពឹតត
េទេលទណឌិ ត ចុះៃថងទី៧ ែខកញញ  ឆន ំ១៩៩០។ 

 រកមុរបឹកសេសដឋកិចច និងសងគមៃនអងគករសហរបជជតិ វធិនបទដឋ នអបបបរមៃនកររបរពឹតត
េទេលទណឌិ ត ចុះៃថងទី៣០ ែខសីហ ឆន ំ១៩៥៥។ 
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 អងគមហសននិបតអងគករសហរបជជតិ េសចកតីរបកសសតីពីសិទធិកុមរ អនុម័តេដយ េសចកតី
សេរមចៃនអងគមហសននិបត េលខ១៣៨៦ (XIV) ចុះៃថងទី២០ ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩៥៩។ 

 អងគមហសននិបតអងគករសហរបជជតិ េសចកតីែណនំរបស់អងគករសហរបជជតិសតីពីករ
បងក រអនីតិជនរបរពឹតតបទេលមស (េសចកតីែណនំ រយ៉ីត) អនុម័តេដយេសចកតីសេរមច ៃនអងគមហ
សននិបតេលខ ៤៥/១១២ ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ១៩៩០។ 

 អងគមហសននិបតអងគករសហរបជជតិ វធិនអងគករសហរបជជតិសតីពីករករពរអនីតិជន
ែដលរតូវបនដកហូតេសរភីព ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ១៩៩០។ 

 អងគមហសននិបតអងគករសហរបជជតិ វធិនអបបបរមៃនបទដឋ នអងគករសហរបជជតិ
សរមប់រដឋបលយុតតិធម៌អនីតិជន ចុះៃថងទី២៩ ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩៨៥។ 

 

នីតិជតិ 
ចបប់ចបប់ចបប់ចបប់ 

រដឋធមមនុញញៃនរពះរជណចរកកមពុជ (១៩៩៣ ដូចែដលបនេធវវេិសធនកមម) 
រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ (២០០៧) 
រកមរពហមទណឌ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ (២០០៩) 
 

ឧបករណ៍ដៃទេទៀតឧបករណ៍ដៃទេទៀតឧបករណ៍ដៃទេទៀតឧបករណ៍ដៃទេទៀត 

គេរមងតុលករគំរកូមពុជ បទដឋ ន និងលកខណៈជតុលករគំរ ូអចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖ 
http://www.phnompenh.um.dk/NR/rdonlyres/C3FF25E2-1E56-4333-B9D9-82869FF

97653/0/ModelCourtcriteria.pdf 

រកសួងមហៃផទ របកសេលខ ២១៧ សតីពីកររគប់រគងពនធនគរ ចុះៃថងទី៣១ ែខមីន 
ឆន ំ១៩៩៨។ 

 

ករណីសកិស 
អនតរជតិអនតរជតិអនតរជតិអនតរជតិ 

    គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសស ទសសនៈៃនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសេលមរត ៥ កថខណឌ  ៤ 
ៃនពិធីសរបែនថមេលកតិករសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ េសចកតីជូនដំណឹង
េលខ ២៦៣/១៩៨៧៖ េលក ហគន់ហសេឡស េដល រយូ៉ី តទល់នឹង េប៉រ។ូ េសចកតីសេរមចចុះៃថងទី២៨ 
ែខតុល ឆន ំ១៩៩២ (ICCPR/C/46/D/263/1987) អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖ http://www.unhchr.ch

/tbs/doc.nsf/0/3977b6d1e738710c80256730004f6aaf?Open document 

 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសស ករទទួលយក៖ េសចកតីជូនដំណឹង េលខ ៥៩៤/១៩៩២៖ ហវីលីព 
តទល់នឹង រទីនីដត និងតូបេហគ ។ េសចកតីសេរមចចុះៃថងទី១៥ ែខមីន ឆន ំ១៩៩៦ (CCPR/C/56/D/

594/1992) អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖ http://www.bayefsky.com/pdf/124 trinidad594.pdf 
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 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសស ទសសនៈរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសេលមរត ៥ កថខណឌ  
៤ ៃនពិធីសរបែនថមេលកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ េសចកតីជូនដំណឹង
េលខ ៩១៣/២០០០៖ ចន់ តទល់នឹង ហគូយ៉ណ។ េសចកតីសេរមចចុះៃថងទី ២៣ ែខមករ ឆន ំ២០០៦ 

(CCPR/C/85/D/913/2000) អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖ http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/b69fa1

d51ad367c6c12571060050284e?Opendocument 

 

ជតិជតិជតិជតិ 

    រកមុរបឹកសរដឋធមមនុញញៃនរពះរជណចរកកមពុជ េសចកតីសេរមចេលខ ០៩២/០០៣/២០០៧ 
ចុះៃថងទី១០ ែខកកកដ ឆន ំ២០០៧។ 

 

 អងគជំនំុជរមះៃនអងគជំនំុជរមះវសិមញញកនុងតុលករកមពុជ រពះរជអជញ  តទល់នឹង កំងេហគក
អ៊វ េហឌុច។ សលរកម សំណំុេរឿងេលខ ០០១/១៨-០៧-២០០៧/អ.វ.ត.ក/អជ ចុះៃថងទី២៦ ែខកកកដ 
ឆន ំ២០១០។ 

 

របយករណ៍ 
 

 គណៈកមមករសិទធិមនុសសអស៊ន កមពុជរតូវករយនតករថន ក់ជតិឯករជយេដមបីបងក រទរណុ
កមម េផសងពីអងគភពេសុបអេងកតរបស់រដឋ ភិបល។ រកងុហុងកុង៖ គណៈកមមករសិទធិមនុសសអស៊ន 
ឆន ំ២០០៨ អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖ http://www.ahrchk.net/statements/mainfile.php/2008

statements/1590/ 

 

 បលូ រឆីត និងរ ៉េូប៊ត អនដឺវតូ ករវយតៃមលេទេលកមមវធីិសិទធិ និងយុតតិធម៌ (របជញ)៖ របយ
ករណ៍ចុងេរកយ។ រកងុវ៉សីុនេតន៖ ទីភន ក់ងរសរមប់ករអភិវឌឍអនតរជតិៃនសហ រដឋអេមរកិ 
(USAID) ែខមករ ឆន ំ២០០៨ អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖ http://www.usaid.gov/kh/democracy

and_governance/documents/Cambodia_HR-ROL_Evaluation_Final_Report.pdf 

 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ បទអតថ ធិបបយទូេទេលខ ១០៖ សិទធិកុមរេនកនុងវស័ិយយុតតិធម៌
អនីតិជន (CRC/C/GC/10) ៃថងទី២៥ ែខេមស ឆន ំ២០០៧ អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖  
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/b0ebdbcd1e49d11dc1257306004f1864?Opendocument 

 

 គណៈកមម ធិកររបឆំងទរណុកមម ករពិចរណេទេលរបយករណ៍ដក់ជូនេដយរដឋភគី
សតីពីមរត ១៩ ៃនអនុសញញ ៖ របយករណ៍បឋមៃនរដឋភគីឆន ំ ១៩៩៣៖ បែនថម៖ របេទសកមពុជ 
(CAT/C/21/Add.5) ចុះៃថងទី១៧ ែខមករ ឆន ំ២០០៣ អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖http://www.unhchr.

ch/tbs/doc.nsf/0/5b8731365463a467c1256d5c005174ab/$FILE/G0340136.pdf 
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 គណៈកមម ធិកររបឆំងទរណុកមម ករពិចរណេទេលរបយករណ៍ដក់ជូនេដយរដឋភគី
សតីពីមរត ១៩ ៃនអនុសញញ ៖ របេទសកមពុជ (CAT/C/KHM/Q/2) ចុះៃថងទី២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០ អចរក
បនេនេលេគហទំព័រ៖  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT-C-

KHM-2.pdf 

 

 គណៈកមម ធិកររបឆំងទរណុកមម េសចកតីសននិដឋ ន និងអនុសសន៍ របស់គណៈកមម ធិករ
របឆំងទរណុកមម៖ របេទសកមពុជ (CAT/C/CR/31/7) ចុះៃថងទី៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៤ អចរកបនេនេល
េគហទំព័រ៖http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.31.7.En?OpenDocument 

 

រកមុរបឹកសកំែណទរមង់ចបប់ និងរបព័នធយុតតិធម៌ កំែណទរមង់ចបប់ និងរបព័នធយុតតិធម៌ រកុង
ភនំេពញ៖ រកុមរបឹកសកំែណទរមង់ចបប់ និងរបព័នធយុតតិធម៌ ឆន ំ២០០៣។ 

រកមុរបឹកសកំែណទរមង់ចបប់ និងរបព័នធយុតតិធម៌ ែផនករសកមមភពសរមប់អនុវតតយុទធសរសត
កំែណទរមង់ចបប់ និងរបព័នធយុតតិធម៌ អនុម័តេដយរជរដឋ ភិបលកមពុជេនឯកិចចរបជំុេពញអងគេនៃថង
ទី២៩ ែខេមស ឆន ំ២០០៥។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសស CCPR េសចកតីអតថ ធិបបយទូេទេលខ ២៩៖ មរត ៤៖ បដិបបញញតិត
េនកនុងអំឡុងេពលរដឋមនអសនន (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11) ចុះៃថងទី៣១ ែខសីហ ឆន ំ២០០១ អចរក
បនេនេលេគហទំព័រ៖http://www.unhcr.org/refworld/docid/453883fd1f.html 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសស េសចកតីអតថ ធិបបយទូេទេលខ ៣២ មរត ១៤៖ សិទធិ
េសមភពគន ចំេពះតុលករ និងសលជរមះកតី និងសវនករយុតតិធម៌ (CCPR/C/GC/32) ចុះៃថងទី ២៣ 
ែខសីហ ឆន ំ២០០៧ អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖ http://www.unhcr.org/refworld/type,GENERAL,

,,478b2b2f2,0.html 

គណៈកមមករអនកចបប់អនតរជតិ បទអតថ ធិបបយរបស់គណៈកមមករអនកចបប់អនតរជតិ េល
របយករណ៍បឋមរបស់របេទសកមពុជ សតីពីករអនុវតតកតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិេសដឋកិចច សងគម 
និងវបបធម៌។ រកុងហសែឺណវ៖ គណៈកមមករអនកចបប់អនតរជតិ ែខេមស ឆន ំ២០០៩ អចរកបនេនេល
េគហទំព័រ៖http://www.icj.org/IMG/Cambodia_CESCR_Oral_SubmissionFINAL-30-04-09.pdf 

 រកមុករងរអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល របយករណ៍ដូចគន សតីរបេទសកមពុជ ឆន ំ២០០៩។ រកងុ
ភនំេពញ៖ រកងុករងរអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល ែខេមស ឆន ំ២០០៩ អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖ 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/NGO_WG_Cambodia_CESCR42.pdf 

 ករយិល័យឧតតមរកមុរបឹកសសិទធិមនុសសៃនអងគករសហរបជជតិ OPCAT យនតករបងក រថន ក់
ជតិ ែខេមស ឆន ំ២០០៨ អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖ http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/Doc

InfoNotes/004_InfoNoteE.pdf 

តំណងពិេសសសិទធិមនុសសរបចំេនកមពុជ ជំនួយបេចចកេទស និងករកសងសមតថភព៖ 
របយករណ៍របស់តំណងពិេសសៃនអគគេលខធិករដឋ នសិទធិមនុសសរបចំេនកមពុជ យ៉ស ហគ យ 
(A/HRC/7/42) ចុះៃថងទី២៩ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៨ អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖ 



86 

 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/115/04/PDF/G0811504.pdf?OpenElement 

 

េសៀវេភសតពីីករជំនំុជរមះេដយយតុតិធម៌ 
    អងគករេលកែលងេទសអនតរជតិ េសៀវេភសតីពីករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌របស់ អងគករ
េលកែលងេទសអនតរជតិ។ទីរកងុឡុងដ៍៖ ករេបះពុមពផសយរបស់អងគករេលកែលងេទសអនតរជតិ 
ឆន ំ១៩៩៨ AI Index POL 30/02/98 អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖ http://www.amnesty.org/en/library

/asset/POL30/002/1998/en/81bf7626-d9b1-11dd-af2b-b1f6023af0c5/pol300021998en.pdf 

 អូលីេវ រ៉ បបរ៉ និងលីនដ េបសរទី មូ៉វ៉េអដ េសៀវេភសតីពីករសេងកតសវនកររបស់រកមុ
របឹកសអនកចបប់អនតរជតិ ឆន ំ២០០២ អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖ http://www.jsmp.minihub.org

/Reports/otherresources/Trial_Observation_Manual.pdf 

 អងគករសនតិសុខ និងសហរបតិបតតិករេនអឺរ ៉បុ/ ករយិល័យវទិយសថ នរបជធិបេតយយ និង
សិទធិមនុសស (ODIHR)។ ករសេងកតករណ៍សវនករ៖ េសៀវេភេយងសរមប់អនកអនុវតត។ របេទស
បូ៉ឡូញ៖ OSCE/ODIHR ឆន ំ២០០៨ អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖ http://www.osce.org/publications/

odihr/2008/04/30849_1119_en.pdf 

 ភីជីក េជេលណ និងវ៉េណស េលសនី អវីេទជករជំនំុជរមះេដយយុតតិធម៌? េសចកតីែណនំ
មូលដឋ នសតីពីបទដឋ នចបប់ និងករអនុវតត។ រកងុញូវយ៉ក៖ គណៈកមម ធិករេមធវសីរមប់សិទធិមនុសស 
ឆន ំ២០០០ អចរកបនេនេលេគហទំព័រ៖http://www.humanrightsfirst.org/pubs/descriptions/fair_

trial.pdf 

 

សនុទរកថ  
    សុនទរកថសេមតចហ៊ុន ែសនែថលងេនពិធីេបកសននិសិទសតីពីករផសពវផសយរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ  
េនសណឋ គរឡឺរ ៉យ៉ូល់ រកុងភនំេពញ េនៃថងទី១៣ ែខសីហ ឆន ំ២០០៧។ 

 សុនទរកថសេមតចហ៊ុន ែសនសតីពីយុទធសរសតចតុេកណសរមប់កររកីលូតលស់ ករងរ សម
ភព និងរបសិទធិភព ដំណក់កលទី២ កនុងកិចចរបជំុេលកទី១ នីតិកលទី៤ ៃនរដឋសភជតិ េនទីសតី
ករគណៈរដឋមរនតី រកុងភនំេពញ េនៃថងទី២៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០០៨។ 

 

េសចកតីែថលងករណ៍ 
    មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជ សវនករឌុច ៖ ឧទហរណ៍ដ៏លអមួយសរមប់តុលករកមពុជ 
េចញផសយេនៃថងទី២៦ ែខកកកដ ឆន ំ២០១០។ 

 

 



87 

 

៧. ឧបសមព័នធ 
 

ឧបសមព័នធទី១៖ តរងសេងកតករណ៍សវនករ 
១១១១. . . . ព័ត៌មនទូេទព័ត៌មនទូេទព័ត៌មនទូេទព័ត៌មនទូេទ    
១(ក) 
កលបរេិចឆទសវនករ 

    

១(ខ) អនកសេងកតករណ៍  
១(គ) តុលករ ភនំេពញ  កណត ល  េផសងៗ  
១(ឃ) េចរកម ទី១ ទី២ 

 
ទី៣ 
 

១(ង) រកឡបញជ  ី  
១(ច) បទេចទរបកន់ ឧរកិដឋ  មជឈឹម  

ព័ត៌មនលំអិត104៖ 
មរតចបប់ែដលទក់ទង៖ 

១(ឆ) េតមនជនជប់
េចទជអនីតិជនែដរឬេទ? 

មន  
របសិនេបមនសូមបំេពញឯកសរភជ ប់ 

គម ន  

 

២២២២....សិទិធទទួលបនករជំនំុជរមះសិទិធទទួលបនករជំនំុជរមះសិទិធទទួលបនករជំនំុជរមះសិទិធទទួលបនករជំនំុជរមះជសធរណៈជសធរណៈជសធរណៈជសធរណៈ 

២(ក) េតមនករបិទផសយជូនដំណឹងអំពី
សវនករេនេលកត រេខៀនេរកបនទប់ 

សវនករែដរឬេទ? 

មន  គម ន  

២(ខ) េតសធរណៈជនរតូវបនររងំមិន
េអយចូល ឬបេណត ញេចញពីបនទប់
សវនករែដរឬេទ? 

មន                                                គម ន   

របសិនេបមន េតមនមូលេហតុរតឹមរតូវ ែដរឬេទ? 

មន                                                គម ន  

ពនយល់៖  

 

៣៣៣៣....    សិទិធទទួលបនករជំនំុជរមះកនុងរយៈេពលសមរមយសិទិធទទួលបនករជំនំុជរមះកនុងរយៈេពលសមរមយសិទិធទទួលបនករជំនំុជរមះកនុងរយៈេពលសមរមយសិទិធទទួលបនករជំនំុជរមះកនុងរយៈេពលសមរមយ                                    មិនពក់ព័នធ   

                                                                            (គម នករចប់ ខលួនគម នករឃុំខលួនបេណត ះអសនន)    
៣.១. កលបរេិចឆទៃនករចប់ខលួន 

____________________________ 

មិនដឹង  ចំនួនៃថងគិតពីៃថងចប់ខលួនដល់ៃថងសវនករ៖ 

                                                           
104របសិនេបជករណីជួញដូរមនុសស សូមេមលឯកសរភជ ប់ទី២ : សវនករករណីជួញដូរមនុសស។ 
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៣.២.េតមនករឃំុខលួនបេណត ះអសននែដរឬេទ? មន  គម ន  មិនដឹង  

របសិនេបមន េតករឃំុខលួនេនះបនតដល់េពលសវនករែដរឬេទ? 

មន  គម ន  

របសិនេបេទ េតករឃំុខលួនបេណត ះអសននបញច ប់េនេពលណ? 

_________________________                                          មិនដឹង  

 

៥៥៥៥. . . . ករពនយល់របប់សទិិធករពនយល់របប់សទិិធករពនយល់របប់សទិិធករពនយល់របប់សទិិធ                            មិនពក់ព័នធ  (ករណីសវនករកំបំងមុខ) 
៥(ក) េតេចរកមបនរបប់ (I) និងពនយល់ (E) ជនជប់េចទពី
សិទិធមនតំណងរសបចបប់ ឬសិទិធករពរខលូន ែដរឬេទ? 

មនែត I    
 

I និង E     គម នទំង  I និង E    

៥(ខ) េតេចរកមបនរបប់ (I) និងពនយល់ (E) ជនជប់េចទពី
សិទិធេនេសងៀម ែដរឬេទ? 

មនែត I    
 

I និង E     គម នទំង  I និង E    

៥(គ) េតេចរកមបនរបប់ (I) និងពនយល់ (E) ជនជប់េចទពី
សិទិធមិនេឆលយដក់កំហុសខលួនឯង ែដរឬេទ? 

មនែត I   
 

I និង E     គម នទំង I និង E    

៥(ឃ) េតេចរកមបនរបប់ (I) និងពនយល់ (E) ជនជប់េចទពី
សិទិធផល ស់បតូរេចរកមជំនំុជរមះ ែដរឬេទ? 

មនែត I   
 

I និង E     គម នទំង I និង  E    

៥(ង) េតេចរកមបនរបប់ (I) និងពនយល់ (E) ជនជប់េចទពី
សិទិធមនសំណូមពរចុងេរកយ ែដរឬេទ? 

មនែត I    
 

I និង E     គម នទំង  I និង E    

៤៤៤៤....    សិទិធយល់អំពីរបេភទៃនបទេចទរបកន់សិទិធយល់អំពីរបេភទៃនបទេចទរបកន់សិទិធយល់អំពីរបេភទៃនបទេចទរបកន់សិទិធយល់អំពីរបេភទៃនបទេចទរបកន់    
៤(ក)េតេចរកមបនរបកសពីេរឿងកីតែដល
រតូវជំនំុជំរមះែដរឬេទ? 

មន  គម ន  

៤(ខ) េតេចរកមបនរបប់ពីបទេចទែដរឬេទ? មន  គម ន  

៤(គ) េតេចរកមបនរបប់ពីមរតចបប់ពក់
ព័នធែដរឬេទ? 

មន  គម ន  

៤(ឃ) េតេចរកមបនេរៀបរប់ពីេឈម ះអនកចូល
រមួែដរឬេទ? 

មន  គម ន  

៤(ង) េតេចរកមបនរបប់ពីកលបរេិចឆទ 
និងទីកែនលងរបរពឹតតបទេលមសែដរឬេទ? 

មន  គម ន  

៤(ច) របសិនេបរតូវករ េតអនកបកែរបរតូវបនផតល់
េអយែដរឬេទ? 

មន  គម ន  មិនពក់ព័នធ  

៤(ឆ) របសិនេបរតូវករ េតជនពិកររតូវបនេគផតល់
ជំនួយែដរឬេទ? 

មន  គម ន  មិនពក់ព័នធ  

របសិនេបមន េតជជំនួយែផនកអវី? 

សត ប់  េមល  េផសងៗ  

ពនយល់៖   

៦៦៦៦. . . . សទិិធមនេពលេវលសទិិធមនេពលេវលសទិិធមនេពលេវលសទិិធមនេពលេវល    និងមេធយបយរគប់រគន់កនុងករករពរកតីនិងមេធយបយរគប់រគន់កនុងករករពរកតីនិងមេធយបយរគប់រគន់កនុងករករពរកតីនិងមេធយបយរគប់រគន់កនុងករករពរកតី 
៦(ក) េតបញហ េពលេវល និងមេធយបយរគប់ មន  គម ន  
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រគន់រតូវបនេលកេឡងេដយេមធវជីនជប់េចទ 
ែដរឬេទ? 

ពនយល់: 

 

៧៧៧៧. . . . សិទិធទទួលបនតំណងរសបចបប់សិទិធទទួលបនតំណងរសបចបប់សិទិធទទួលបនតំណងរសបចបប់សិទិធទទួលបនតំណងរសបចបប់    និងមនវតតមនេនកនុងសវនករនិងមនវតតមនេនកនុងសវនករនិងមនវតតមនេនកនុងសវនករនិងមនវតតមនេនកនុងសវនករ 
៧(ក) េតជនជប់េចទរតូវបនតំណងេដយ
េមធវ ីែដរឬេទ? 

មន  គម ន  

៧(ខ) េតមនជនជប់េចទ េលសពីមន ក់ 
ែដរឬេទ? 

មន   គម ន  មិនពក់ព័នធ  

របសិនេបមន េតចេមលយរបស់ជនជប់េចទ មនទំនស់ផលរបេយជន៍
ជមួយគន  ែដរឬេទ? 
មន  គម ន   

េតជនជប់េចទរតវូបនតំណងេដយេមធវខុីសគន ែដរឬេទ? 

មន  គម ន   

៧(គ) េតជនជប់េចទ 
រតូវបនបេណត ញេចញ 
េនកនុងដំណក់កលណមួយៃននីតិវធីិសវន
ករែដរឬេទ? 

មន  គម ន            
 

៨៨៨៨. . . . ករសនមត់ទុកជមុនថ គម នេទសករសនមត់ទុកជមុនថ គម នេទសករសនមត់ទុកជមុនថ គម នេទសករសនមត់ទុកជមុនថ គម នេទស 
៨(ក) េតជនជប់េចទេសលៀកឯកសណឋ នអនកេទស 
ែដរឬេទ? 

មន  គម ន  មិនពក់ព័នធ  

៨(ខ)េតជនជប់េចទរតូវបនដក់េខន ះេនកនុងេពល 
សវនករ ែដរឬេទ? 

មន  គម ន  

របសិនេបមន េតមនេហតុផលសមរសប ែដរឬេទ? 

មន  គម ន  

មូលេហតុ: 

 

 

៨(គ)េតេចរកមបននិយយពីភពមនេទស ឬ
គម នេទសរបស់ជនជប់េចទែដរឬេទ េនមុន
េពលែដលេសចកតីសេរមចរតូវបនេធវេឡង? 

មន                                         គម ន  

ពនយល់: 

 

៨(ឃ)េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ េចរកមេរ ស
េអង ជនជប់េចទ េដយសរបុគគលិកលកខណៈ
ផទ ល់ខលួន របស់ជនជប់េចទ ែដរឬេទ? 

មន                                         គម ន  

របសិនេបមន េតបុគគលិកលកខណៈណមួយ? 

អយុ  េភទ  សថ នភពរគួសរ  

មុខរបរ  ជតិពនធុ  សញជ តិ  

សសន  វងសរតកូល  របវតតិរបរពឹតតបទេលមស 

ពនយល់៖   
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៩៩៩៩. . . . ឯករជយភពៃនេចរកមឯករជយភពៃនេចរកមឯករជយភពៃនេចរកមឯករជយភពៃនេចរកម    
៩(ក) េតេចរកមេដរតួនទីជភគីេផសងេទៀត 
ែដរឬេទ េនកនុងនីតិវធីិសវនករ? 

មន  គម ន  

របសិនេបមន េតភគីណមួយ? 

រពះរជអជញ ភគីជនជប់េចទ េដមបណតឹ ងរដឋបបេវណី
េចរកមេសុបសួរ  

៩(ខ) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ 
េចរកមមនផលរបេយជន៍េនកនុងេរឿងកតី 
េដយសរតួនទីេនកនុងវសិ័យតុលករ 
ែដរឬេទ? 

មន                                                

ពនយល់៖ 

គម ន  

 

៩(គ)េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ 
ភគីណមួយបននិយយជមួយេចរកម
េនកនុងកំឡុងេពលពិភកសេចញេសចកតី 
សេរមច ែដរឬេទ? 

មន   គម ន  

របសិនេបមន េតភគីណមួយ? 

រពះរជអជញ   ភគីជនជប់េចទ  េដមបណតឹ ងរដឋបប េវណី  

ពនយល់៖  

៩(ឃ)េតមនអវវីមួយ ែដលបងហ ញថ 
េចរកមេធវទុកខបុកេមនញេទេលភគីណមួយ 
ែដរឬេទ? 

មន  គម ន  

របសិនេបមន េតភគីណមួយ? 

រពះរជអជញ ភគីជនជប់េចទ េដមបណតឹ ងរដឋបបេវណី  

ពនយល់៖ 

៩(ង) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ 
េចរកមទញពិរទុធភព អំពីករេនេសងៀម
របស់ជនជប់េចទ ែដរឬេទ? 

មន  េទ  

ពនយល់៖ 

 

១០១០១០១០. . . . ភសតុតងភសតុតងភសតុតងភសតុតង    
១០(ក) េតភសតុតងរតូវបនបងហ ញ 
ែដរឬេទ? 

មន  គម ន  

របសិនេបមនេតបងហ ញេដយភគីណមួយ? 

រពះរជអជញ    ភគីជនជប់េចទ   េដមបណតឹ ងរដឋបបេវណី  
របសិនេបមន េតភសតុតងណមួយែដលរតូវបនបងហ ញ? 

វតថុតង             ឯកសរ      កំណត់េហតុសកសី
       

ចេមលយសរភព          

េផសងៗ     
ពនយល់៖ 

១០(ខ) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ 
ភគីណមួយមិនរតូវបនផតល់ឱកស 
េអយបងហ ញភសតុតង ែដរឬេទ? 

មន  គម ន  

របសិនេបមន េតភគីណមួយ? 

រពះរជអជញ          ភគីជនជប់េចទ 
            

េដមបណតឹ ងរដឋបបេវណី  
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១១១១១១១១. . . . សទិិធសទិិធសទិិធសទិិធេហ និងសកសួរសកសីេហ និងសកសួរសកសីេហ និងសកសួរសកសីេហ និងសកសួរសកសី    
១១(ក) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ ភគី
ណមួយមិនរតូវបនផតល់ឱកសេអយេហស
កសី ែដរឬេទ? 

មន  

 

គម ន  

របសិនេបមន 
េតភគីណមួយ? 

 

រពះរជអជញ  ភគីជនជប់េចទ
 

េដមបណតឹ ងរដឋបបេវណី  

មូលេហតុ៖  

១១(ខ) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ ភគី
ណមួយមិនរតូវបនផតល់ឱកសេអយ
សកសួរសកស ីែដរឬេទ? 

មន   គម ន  មិនពក់ព័នធ  

របសិនេបមន េតភគីណមួយ? 

រពះរជអជញ  ភគីជនជប់េចទ
 

េដមបណឹត ងរដឋបបេវណី  

មូលេហតុ៖  

១១(គ) េតសកសីសិថតេនកនុងបនទប់សវនករ 
ែដរឬេទ េនមុនេពលសកសួរ? 

មន  គម ន  

 

មិនពក់ព័នធ  

 

១២១២១២១២. . . . សទិិធទទួលដឹងឮភសតតុងរបស់ភគីមខ ងេទៀតសទិិធទទួលដឹងឮភសតតុងរបស់ភគីមខ ងេទៀតសទិិធទទួលដឹងឮភសតតុងរបស់ភគីមខ ងេទៀតសទិិធទទួលដឹងឮភសតតុងរបស់ភគីមខ ងេទៀត 
១២(ក) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ 
ភគីណមួយមិនបនដឹងឮអំពីភសតុតងរបស់
ភគីមខ ងេទៀតែដរឬេទ? 

មន  គម ន  

  

របសិនេបមន េតភគីណមួយែដលមិនមន ភសតុតងេនះ? 
រពះរជអជញ  ភគីជនជប់េចទ  េដមបណតឹ ងរដឋបបេវណី  
ពនយល់៖  

 

១៣១៣១៣១៣. . . . សទិិធមិនេឆលយដក់បនទុកខលួនឯងសទិិធមិនេឆលយដក់បនទុកខលួនឯងសទិិធមិនេឆលយដក់បនទុកខលួនឯងសទិិធមិនេឆលយដក់បនទុកខលួនឯង 
១៣(ក) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ 
ជនជប់េចទរតូវបនគំរមកំែហងបងខំ 
េអយសរភព ែដរឬេទ? 

មន  គម ន  មិនពក់ព័នធ  

ពនយល់៖ 

 

១៣(ខ) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ 
ជនជប់េចទរតូវបនេគេធវទរណុកមម 
បងខំេអយសរភព ែដរឬេទ? 

មន  គម ន  មិនពក់ព័នធ  

ពនយល់៖ 

 

 

  

មូលេហតុ៖ 
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១៤១៤១៤១៤. . . . ហមឃត់ករវនិិចឆ័យេទសពីរដងចំេពះបទេលមសែតមួយហមឃត់ករវនិិចឆ័យេទសពីរដងចំេពះបទេលមសែតមួយហមឃត់ករវនិិចឆ័យេទសពីរដងចំេពះបទេលមសែតមួយហមឃត់ករវនិិចឆ័យេទសពីរដងចំេពះបទេលមសែតមួយ 
១៤(ក) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ 
ជនជប់េចទរតូវបនតុលករវនិិចឆ័យមតង 
រចួមកេហយចំេពះបទេលមសេនះ ែដរឬេទ? 

មន  គម ន  

ពនយល់៖ 

 

 

១៥១៥១៥១៥. . . . ហមឃត់ចំេពះករអនុវតតអនុភពរបតិសកមមៃនចបប់ហមឃត់ចំេពះករអនុវតតអនុភពរបតិសកមមៃនចបប់ហមឃត់ចំេពះករអនុវតតអនុភពរបតិសកមមៃនចបប់ហមឃត់ចំេពះករអនុវតតអនុភពរបតិសកមមៃនចបប់ 
១៥(ក) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ 
បទេលមសេនះមិនែមនជបទេលមសេន
េរកមចបប់ជតិ ឬអនតរជតិ េនេពលែដល
បទេលមសេនះរតូវបនរបរពឹតត ែដរឬេទ? 

មន  គម ន  

ពនយល់៖ 

 

 

១៦១៦១៦១៦. . . . សលរកម          មិនដឹងសលរកម          មិនដឹងសលរកម          មិនដឹងសលរកម          មិនដឹង  

១៦(ក) កលបរេិចឆទ ____________________ 

១៦(ខ) េតជនជប់េចទសិថតេនកនុង
ករឃំុខលួនបេណត ះអសនន ែដរឬេទ 
េនកនុងចេនល ះេពលសវនករ 
និងេពលេចញសលរកម? 

មន  

 

គម ន  មិនដឹង
 

 

 
មិនពក់ព័នធ  

១៦(គ) របេភទ មនពិរទុធភព គម នពិរទុធភព  េសុបបែនថម  សវនករមុនអងគេសចកតី  

១៦(ឃ) អំណះអំណងផលូវចបប់ មន គម ន សូមបញជ ក់៖ 

 

មិនដឹង  

១៦(ង) ភសតុតង មន គម ន  

សូមបញជក ក់៖ 

 

មិនដឹង  

 

 

១៧១៧១៧១៧. . . . េទសេទសេទសេទស        មិនពក់ព័នធ                  មិនដឹង  

១៧(ក) របេភទ: ពនធនគរ  រយៈេពល៖  

 េតរប់បញចូ លរយៈេពលឃំុខលួនបេណត ះ
អសនន ែដរឬេទ? 

មន  

គម ន  

មិនដឹង  

មិនពក់ព័នធ  

របក់ផកពិន័យ  លំអិត៖  

របក់សងជំងឺចិតត  លំអិត៖  

 

១៨១៨១៨១៨. . . . េផសងៗេផសងៗេផសងៗេផសងៗ 

១៨(ក) េតេចរកមនិយយទូរស័ពទ មន  គម ន  
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ែដរឬេទ កនុងកំឡុងេពលសវនករ? របសិនេបមន េត: 

និយយថរវល់ េហយដក់ទូរស័ពទចុះ?  បនតករនិយយទូរស័ពទ?  

របសិនេបមន េតជ:  

សេមលងេរទËឮខល ំង?   សេមលងញ័រ?   

១៨(ខ)៖  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ឯកសរឯកសរឯកសរឯកសរភជ ប់ ទីភជ ប់ ទីភជ ប់ ទីភជ ប់ ទី១ ១ ១ ១ ៖ជនជប់េចទជអនីតិជនជនជប់េចទជអនីតិជនជនជប់េចទជអនីតិជនជនជប់េចទជអនីតិជន 
១១១១. . . . អយុអយុអយុអយុ 

១(ក) អយុ ០-១៤ ឆន ំ  ១៥-១៧ ឆន ំ  

១(ខ) េនកនុងករណីែដលជនជប់
េចទរតូវបនេគរកេឃញថមន 
អយុតិចជង ១៤ ឆន ំ េតេចរកម 
េចញេសចកតីសេរមចេអយរចួេទស 
ភល មៗ ែដរឬេទ? 

មន                                  គម ន                                                       មិនពក់ព័នធ  

ពនយល់៖   

    
២២២២. . . . សទិិធទទួលបនករជំនំុជរមះកនុងរយៈេពលសមរមយសទិិធទទួលបនករជំនំុជរមះកនុងរយៈេពលសមរមយសទិិធទទួលបនករជំនំុជរមះកនុងរយៈេពលសមរមយសទិិធទទួលបនករជំនំុជរមះកនុងរយៈេពលសមរមយ 

២(ក) កលបរេិចឆទៃនករចប់ខលួន  

២(ខ) េតមនករឃំុខលួនបេណត ះ 
អសនន ែដរឬេទ? 

មន  គម ន  មិនដឹង  

របសិនេបមន េតករឃំុខលួនបេណត ះអសននេនះមនរហូត ដល់េពល សវនករ
ែដរឬេទ? 

មន  គម ន  
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របសិនេបគម ន េតករឃំុខលួនបេណត ះអសននបញច ប់េនេពលណ? 

 

៣៣៣៣. . . . ដំណក់កលមុនសវនករដំណក់កលមុនសវនករដំណក់កលមុនសវនករដំណក់កលមុនសវនករ 

៣(ក) របសិនេបមនករឃំុខលួនបេណត ះ
អសនន េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ 
ជនជប់េចទ មិនរតូវបនដក់េដយែឡក
ពីនីតិជន ែដរឬេទ? 

មន   គម ន  មិនពក់ព័នធ  

ពនយល់៖   

 

៤៤៤៤. . . . ដំណក់កលសវនករដំណក់កលសវនករដំណក់កលសវនករដំណក់កលសវនករ 

៤(ក) េតេចរកមេសលៀកសំេលៀកបំពក់ធមមត 
ែដរឬេទ? 

 

មន                                                                     គម ន  

 

ពនយល់៖  

៤(ខ) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ អនីតិជន 
ចង់េអយឳពុកមត យ ឬអនកែថរកស 
មនវតតមនេនកនុងេពលសវនករ ែដរឬេទ? 

មន                                                                      គម ន  

របសិនេបមន េតឳពុកមត យរបស់េគមនវតតមនេនកនុងសវនករ 
ែដរឬេទ? 

មន                                                                       គម ន  

៤(គ) េតមនរបំងករពរអនីតិជន េនកនុង
ករផតល់ចេមលយជសធរណៈ ែដរឬេទ? 

 

មន                                                                        

 

គម ន  

ពនយល់:  

៤(ឃ) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ េចរកម
ពិចរណេទេលេទសមិនែមនពនធនគរ 
មុននឹងគិតពី េទសពនធនគរ ែដរឬេទ? 

មន                               គម ន                                    មិនពក់ព័នធ  

ពនយល់:   

 

ឯកសរឯកសរឯកសរឯកសរភជ ប់ ទីភជ ប់ ទីភជ ប់ ទីភជ ប់ ទី២ ២ ២ ២ : ករណីជួញដូរមនុសសករណីជួញដូរមនុសសករណីជួញដូរមនុសសករណីជួញដូរមនុសស 
១១១១. . . . ព័ត៌មនទូេទព័ត៌មនទូេទព័ត៌មនទូេទព័ត៌មនទូេទ 
១(ក) េតសវនករធល ប់រតូវបនពនយរ
េពលែដរឬេទ? 

មន  

របសិនេបមន សូមបញជ ក់េអយលំអិត: 

 

គម ន  

១(ខ) េតករណីេនះទក់ទងនឹងមរត
ចបប់អវី? 

 

 

 

១(គ) សូមសេងខបអងគេហតុៃនេរឿងកតី 
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113ចេនល ះអយុេនះរតូវបនេរជសេរ ស េរពះរបសិនេបជនជប់េចទមនអយុេលសពី ១៤ ឆន ំ បុ៉ែនតេរកម ១៨ ឆន ំ ពួកេគរតូវបនចត់ទុក
ថជអនីតិជន ករណីេនះមិនតរមូវេអយេចរកមេដះែលងជនជប់េចទេអយរួចេទសេនះេទ។ របសិនេប ជនជប់េចទមនអយុចេនល ះ
ពី ១៤ ឆន ំ េទ ១៨ ឆន ំ សូមេមលឯកសរភជ ប់ទី១ ។ 

២២២២. . . . ជនជប់េចទជនជប់េចទជនជប់េចទជនជប់េចទ 
២(ក) អយុ ០-១៤113

 ១៥-១៧
 

១៨-២៥
 

២៦-៣៥  ២៦-៤៥  ៤៦+  

២(ខ) េភទ របុស  រសី  

២(គ) សថ នភពរគួសរ េរៀបករ  េនលីវ  

២(ឃ) មុខរបរ 

 

េមបន  

 

េផសងៗ  

អនកេទសចរណ៍/ជនបរេទស  

 

សូមបញជ ក់៖ 

អនករកសុីផលូវេភទ  

 

២(ង) សញជ តិ កមពុជ  េវៀតណម  ៃថ
 

ឡវ  េផសងៗ  មិនដឹង  

២(ច) ជតិពិនធុ មន  គម ន  មិនដឹង  

របសិនេបមន សូមបញជ ក់: 

ទំពូន  

 

ពនង  

 

គួយ  

េសទៀង  

 

សំែរ ៉  

 

េផសងៗ  

ចម  

 

ចរ៉យ  

២(ឆ) សសន រពះពុទធ  មូសលីម  រគឹសត  េជឿេលរពលឹង  េផសងៗ  មិនដឹង  

២(ជ) ពិករភព ែភនក  រតេចៀក  ផលូវចិតត  េផសងៗ  មិនពក់ព័នធ  

៣៣៣៣. . . . ជនរងេរគះជនរងេរគះជនរងេរគះជនរងេរគះ 
៣(ក) អយុ ០-១៤  ១៥-១៧  ១៨-២៥  ២៦-៣៥  ២៦-៤៥  ៤៦+  

៣(ខ) េភទ របុស  រសី  

៣(គ) សថ នភពរគួសរ េរៀបករ  េនលីវ  

៣(ឃ) មុខរបរ 

 

អនកចប់សរៃស  

 

អនកេធវករកនុងផទះ  

 

េផសងៗ  

អនករកសីុផលូវេភទ  

 

កមមករសំណង់  

 

សូមបញជ ក់៖ 

អនករត់តុកនុងេភជនីយដឋ ន  

 

អនកលីែស់ងឥវ៉ន់  

 

 

៣(ង) សញជ តិ កមពុជ  េវៀតណម  ៃថ  ឡវ  េផសងៗ  មិនដឹង  

៣(ច) ជតិពិនធុ មន  គម ន  មិនដឹង  

របសិនេបមន សូមបញជ ក់៖ 

ទំពូន  

 

ពនង  

េសទៀង  

 

សំែរ ៉  

ចម  

 

ចរ៉យ  
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គួយ  

 

េផសងៗ  

៣(ឆ) សសន រពះពុទធ  មូសលីម  រគឹសត  អនកេជឿេលរព
លឹង  

េផសងៗ 
 

មិនដឹង  

៣(ជ) ពិករភព ែភនក  រតេចៀក  ផលូវចិតត  េផសងៗ  មិនពក់ព័នធ  

៣(ឈ)ករអប់រ ំ បឋមសិកស
 

អនុវទិយល័យ  វទិយល័យ  ឧតតមសិកស  មិនដឹង  

៤៤៤៤. . . . សិទិធរបស់ជនរងេរគះសិទិធរបស់ជនរងេរគះសិទិធរបស់ជនរងេរគះសិទិធរបស់ជនរងេរគះ 
៤(ក) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ 
ជនរងេរគះកុហកអំពីអយុរបស់ខលួន 
ែដរឬេទ? 

មន  

ពនយល់៖ 

 

គម ន  

៤(ខ) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ 
ជនរងេរគះមនទំនក់ទំនងជមួយ 
ជនជប់េចទេនចេនល ះេពលចប់ ខលួន 
និងសវនករ ែដរឬេទ? 

មន  

ពនយល់៖ 

គម ន  

៤(គ) េតេមធវជីនរងេរគះបន 
េសនសំុេអយរកសអតតសញញ ណជន
រងេរគះជករសំងត់ ែដរឬេទ (ឧ. 
េមធវេីសនេអយេធវសវនករជ
អសធរណៈ ឬេរបរបំងករពរ)? 

មន                គម ន   

របសិនេបមន េតេចរកមអនុញញ តតមសំណូមពរ ែដរឬេទ? 

យល់រពម  មិនយល់រពម  

៤(ឃ) េតេចរកមេរបអកបបកិរយិ
សមរមយ ែដរឬេទ ចំេពះករសកសួរ
ទក់ទងនឹងករណីរេសប? (ឧ. 
ករណីទក់ទងនឹងផលូវេភទ) 

មន គម ន  មិនពក់ព័នធ     
ពនយល់៖ 

 

៥៥៥៥. . . . ចបប់ចបប់ចបប់ចបប់    
៥(ក) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ 
េចរកមភ័នតរចឡំចបប់ទក់ទងនឹងករជួញដូរ
មនុសស ែដរឬេទ? 

មន  

ពនយល់៖ 

គម ន  

៥(ខ)េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ េចរកម
ភ័នតរចឡំនិយមន័យៃនករជួញដូរមនុសស 
និងករនំេចញេដយមិនរសបចបប់ ែដរឬេទ? 

មន  

ពនយល់៖ 

គម ន  

៦៦៦៦. . . . ជនរងេរគះជរសតីជនរងេរគះជរសតីជនរងេរគះជរសតីជនរងេរគះជរសតីមិនពក់ព័នធ  
៦(ក) េតមនមរនតីតុលករជរសតី មន  គម ន  
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ែដរឬេទ? ពនយល់៖ 

៦(ខ) េតជនរងេរគះរតូវបនតំណង
េដយេមធវជីរសតី ែដរឬេទ? 

មន  

ពនយល់៖ 

គម ន  

៧៧៧៧. . . . សកសីសកសីសកសីសកស ី
៧(ក) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញថ 
សកសរីតូវបនេធវទុកខបុកេមនញេដយជនជប់
េចទ ែដរឬេទ? 

មន  

ពនយល់៖ 

គម ន  
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ឧបសមព័នធទី២ បញជចីបប់ជមូលដឋ នៃនតរងសេងកតករណ៍សវនករ 
 

 

រក
មនី

តិវ
ធិីរ

ពហ
មទណ

ឌ 

ចប
ប់អ៊ុ

នត
ក់ 

រដ
ឋធម

មនុញ
ញ 

រក
មសី

ល
ធម៌

េច
រក

ម 
និង

រព
ះរ

ជអ
ជញ

 

កតិ
ក

ស
ញ

ញអ
នតរ

ជ
តិ 

ស
តីពី

សិ
ទធិព

ល
រដ

ឋ និ
ងសិ

ទធិន
េយ

េគ
ល

ក
រណ៍

មូល
ដឋ

ន 
ស

តី

ពីឯ
ករ

ជយ
ភ

ពរ
បស់

េគ
ល

ក
រណ៍

មូល
ដឋ

ន 
ស

តី

ពីតួ
ន

ទីរ
បស

់េម
ធ

វ ី

អនុ
ស

ញ
ញរប

ឆំ
ងនឹ

ង

ទ
រណុ

កម
ម 

េគ
ល

ក
រណ៍

ែប
នហ

គឡ
រ 

េស
ចក

តីរប
ក

ស
ជ

ស
កល

 

ស
តីពីសិ

ទធិម
នុស

ស 

បទ
ដឋ

នតុ
ល

ក
រគំ

រ ួ

អត
ថធិ

បប
យ

 

សិ
ទធិទ

ទួល
ប

នក
រជំ

នុំជ
រម

ះជ
ស

ធ
រណ

ៈ 

២(ក) េតមនករបិទផសយជូន 

ដំណឹងអំពីសវនករេនេលកត រ 

េខៀន េរកបនទប់សវនករ 

ែដរឬេទ? 

មរត 
៣១៦ 

X X X មរត 
១៤ 
(១) 

 

X X X X មរត 
១០ 

X 

ជពិេសសសំ
េដេទរកធតុ

នំឲយមន
សវនករជ

សធរណៈកនុង
បទអតថ ធិ

បបយទូេទ 
េលខ ៣២ ៃន

គណៈ
កមម ធិករសិទធិ

មនុសស 
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 ២(ខ) េតសធរណៈជនរតវូ
បនររងំមិនេអយចូល 
ឬបេណត ញេចញពីបនទប់
សវនករែដរឬេទ? 

មរត 
៣១៦ 

មរត
២៣ 

X X មរត 
១៤(១) 

X X X X មរត 
១០ 

បទដឋ ន 
១១ 

 
សិ

ទធិទ
ទួល

ប
នក

រជំ
នុំជ

រម
ះ

េដ
យ

គម
នក

រព
នយ

រេព
ល

 ៣(ក)ៃថងចប់ខលួន? 

គន
ថីទី៣

 ជំ
ពូក

ទី៣
៖ 

ក
រឃ

ត់ខ
ល ួន 

និង
គន

ថីទី៤
 

ជំពូ
កទី

៣
 ែផ

នកទី
៥៖

 
ក

រឃុំ
ខល ួន

បេ
ណ

តះ
អ

ស
នន 

មរត 
១៣ 
១៤ 
២១ 

មរត 
៣៨ 

X មរត 
១៤ (៣) 
(គ) 

X X X X មរត 
៩ 

បទដឋ ន ៤ 
បទដឋ ន
១០ 
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៣(ខ) េតមនករឃុំខលួនបេណត ះ
អសនន ែដរឬេទ? 

មរត
៣៨ 

X មរត 
៩ (៣) 

X X X X មរត 
៩ 

បទដឋ ន ៤ 
បទដឋ ន
១០ 

មរត ៣៨ 
ៃនរដឋធមម 
នុញញ សំេដ
ែតេទេល
ភពរសប
ចបប់ៃនករ
ឃុំខលួន 
េសចកតី 
របកសជ
សកល សតីពី
សិទធិមនុសស 
សំេដែតេទ
េលភពខុស
ចបប់ៃនករ
ឃុំខលួន 

សិ
ទធយ

ល
់ពីប

ទេ
ច

ទរ
បក

ន់ 

៤(ក) េតេចរកមបនរបកស
ពីេរឿងកីតែដលរតូវជំនុំជំរមះែដរ
ឬេទ? 

X X X X មរត  
១៤ 
(៣) 
(ក) 

X X X X X បទដឋ ន៥ 
(សមតថ
ភព) 

 

៤(ខ) េតេចរកមបនរបប់ពីបទ 
េចទ ែដរឬេទ? 

មរត 
៣២៥ 

X  X X X X X X X X បទដឋ ន ២  

៤(គ) េតេចរកមបនរបប់ពី 
មរត ចបប់ពក់ព័នធែដរឬេទ? 

X X X X X X X X X X បទដឋ ន ៥ 

(សមតថភ
ព) 
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៤(ឃ) េតេចរកមបនេរៀបរប់ពី 
េឈម ះអនកចូលរមួ ែដរឬេទ? 

មរត 
៣២២ 

X  X X X X X X X X បទដឋ ន ៥ 
(សមតថភ

ព) 

 

៤(ង) េតេចរកមបនរបប់ពីកល 

បរេិចឆទ និងទីកែនលងរបរពឹតតបទ 

េលមសែដរឬេទ? 

មរត 
៣២៥ 

X X X មរត 
១៤ 
(៣) 
(ក) 

X X X X X បទដឋ ន ២  

៤(ច) របសិនេបរតូវករ េតអនកបក 

ែរបរតវូបនផតល់េអយែដរឬេទ? 

មរត 
៣៣០ 

X  X X មរត 
១៤ 
(៣) 
(ច) 

X X X េគល
ករណ៍

ទី៥ 

 បទដឋ នទី 
២ 

មរត ៣៣០ 
ពកយថ “អច” 

រតូវបនេរប 

៤(ឆ) របសិនេបរតូវករ េតជន
ពិកររតូវបនេគផតល់ជំនួយ
ែដរឬេទ? 

មរត 
៣៣១ 

X X មរត 
៧ 

X X X X  X បទដឋ នទី 
៧ & ៩ 

 

 ៥(ក) េតេចរកមបនរបប់ (I) 
និងពនយល់ (E) ជនជប់េចទពី
សិទិធមនតំណងរសបចបប់ 
ឬសិទិធករពរខលូន ែដរឬេទ? 

មរត
៣០១ 
(សិទធិ
មន
េមធវ)ី 

មរត 
១០ 
(១) 

ម
រត

 ១
២៨

 (េ
ច

រក
មគួ

រែត
ក

រព
រសិ

ទធិ 
និង

េស
រី

ភ
ពរ

បស
រ់ប

ជ
ពល

រដ
ឋ) 

 មរត 
១៤ 
(៣) 

X មរត 
១ និង
មរត 

៥ 

X X X បទដឋ ន៥ 
(សមតថ
ភព) 

 

៥(ខ) េតេចរកមបនរបប់ (I) 

និងពនយល់ (E) ជនជប់េចទពី
សិទិធេនេសងៀម ែដរឬេទ? 

X X  X X X X X X   

៥(គ) េតេចរកមបនរបប់ (I) 

និងពនយល់ (E) ជនជប់េចទពី
សិទិធមិនេឆលយដក់កំហុសខលួនឯង 
ែដរឬេទ? 

X X  មរត 
១៤ 
(៣) 
(ឆ) 

 X X X X បទដឋ ន ៥ 
(សមតថ
ភព ) 
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៥(ឃ) េតេចរកមបនរបប់ (I) 

និងពនយល់ (E) ជនជប់េចទពី
សិទិធផល ស់បតូរេចរកមជំនុំជរមះ 
ែដរឬេទ? 

មរត 
៥៥៦ 
និង 
៥៥៧ 

X  X X X X X X បទដឋ ន ៥ 
(សមតថ
ភព ) 

 

៥(ង) េតេចរកមបនរបប់ (I) 

និងពនយល់ (E) ជនជប់េចទពី
សិទិធមនសំណូមពរចុងេរកយ 
ែដរឬេទ? 

មរត 
៣៣៥ 
(សិទធិ
មនសំ
ណូម
ពរចុង
េរកយ
) 

X  X X X X X X បទដឋ ន ២ 
និង ៥  

 

សិ
ទធិម

នេ
ពល

េវល
និង

មេ
ធយ

ប
យ

រគ
ប់

រគ
ន់េ

ដម
បេីរ

ៀប
ចំក

រ
ក

រព
រក

តី 

៦(ក) េតបញហ េពលេវល និង
មេធយបយរគប់រគន់រតូវបន
េលកេឡងេដយេមធវជីនជប់
េចទ ែដរឬេទ? 

មរត 
១៤៩ 
៣០៤ 
៣១៩ 

មរត 
១៧ 
(២) 
មរត 
២១ 
(២) 

 X X មរត 
១៤ 
(៣) 
(ខ) 

X មរត 
៨ 

X X X បទដឋ ន ២  

សិ
ទិធទ

ទួល
ប

នតំ
ណ

ងរ
ស

ប

ចប
ប់ 

៧(ក) េតជនជប់េចទរតូវបន
តំណងេដយេមធវ ីែដរឬេទ? 

មរត
៣០១ 

មរត 
១០ 

មរត 
៣៨ 

X មរត
១៤ 
(២) 

X មរត 
១, ៥, 

៧ 

 X X X បទដឋ ន ២  

៧(គ) េតជនជប់េចទ 
រតូវបនបេណត ញេចញ 
េនកនុងដំណក់កលណមួយៃន 
នីតិវធិី សវនករែដរឬេទ? 

មរត 
៣០០ 

X X X មរត 
១៤ 
(៣) 
(ឃ) 

X X X X X បទដឋ ន ២  
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ក
រស

នមត
ទុក

ជ
មុន

ថ
គម

នេ
ទ

ស
 

៨(ក) េតជនជប់េចទេសលៀកឯក
សណឋ នអនកេទស ែដរឬេទ? 

X មរត 
២៥ 

មរត 
៣៨ 

X មរត 
១៤(២) 

X X X X មរត 
១១ 
(១) 

បទដឋ ន ២, 
៩ 

របសិនេបជន
ជប់រតវូបនឃុំ
ខលួនបេណត ះអ
សននេនមុនសវ
នករ 
ពួកេគមិនគួរ
េសលៀកឯកស
ណឋ នអនកេទ

សេនះេទ 

៨(ខ) េតជនជប់េចទរតូវបន
ដក់េខន ះេនកនុងេពលសវនករ 
ែដរឬេទ? 

X X X X X X បទដឋ ន ២, 
៩ 

របសិនេបមិន
មនករណីចំ
បច់ទក់ទងនឹ
ងសនតិសុខេទ 
ជនជប់េចទ
មិនគួររតូវបន

ដក់េខន ះេឡយ 

៨(គ)  េតេចរកមបននិយយពី
ភពមនេទស ឬគម នេទស
របស់ជនជប់េចទែដរឬេទ េន
មុនេពលែដលេសចកតីសេរមច
រតូវបនេធវេឡង? 

មរត 
៣៥១ 

X X X X X បទដឋ ន ២, 
៧, ៩ 
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៨(ឃ) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញ
ថ េចរកមេរ សេអុង ជនជប់
េចទ េដយសរបុគគលិកលកខណៈ
ផទ ល់ខលួន របស់ជនជប់េចទ 
ែដរឬេទ? 

X មរត 
២៨ 

មរត 
៣១ 

មរត 
៧ 

X X X X X បទដឋ ន 
៧, ៨, ៩ 

 
ឯក

រជ
យភ

ព/
 ភ

ពមិ
នលំ

េអ
ៀង

រប
ស

់េច
រក

ម 

៩(ក) េតេចរកមេដរតួនទីជភគី
េផសងេទៀតែដរឬេទ េនកនុងនីតិវធិី
សវនករ? 

មរត 
៥៥ 
និង 
២៨៨ 

មរត 
១ 

មរត 
១២៨, 
១៣០, 
១៣២ 

មរត 
២, 

១៣, 
១៧ 

មរត 
១៤ 
(១) 

មរត 
១ - ៧ 

 

X X េគល
ករណ៍
១ និង 
២.៥.២ 

មរត 
១០ 

 

បទដឋ ន ៧  

៩(ខ) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញ
ថ េចរកមមនផលរបេយជន៍
េនកនុងេរឿងកតី េដយសរតួនទី
េនកនុងវសិ័យតុលករ ែដរឬេទ? 

X មរត 
២, ៣, 

៨, 
១១, 
១២, 
១៤, 
១៧, 
២០ 

សូម 
េមល 
ទំង 
អស់ 

 X េគល
ករណ៍
១ និង 
២.៥.

៣ 

បទដឋ ន 
៣, ៦, ៧, 
៩ 

 

៩(គ) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញ
ថ ភគីណមួយបននិយយ
ជមួយេចរកមេនកនុងកំឡុងេពល
ពិភកសេចញេសចកតីសេរមច 
ែដរឬេទ? 

មរត 
៣៣៧ 

មរត
៩ 

X X េគល
ករណ៍
១ និង 
២.៤ 

បទដឋ ន 

៣, ៧ 

 

៩(ឃ) េតមនអវវីមួយ ែដលបងហ ញ
ថ េចរកមេធវទុកខបុកេមនញេទ
េលភគីណមួយ ែដរឬេទ? 

X មរត
៨ 

X X េគល
ករណ៍
៣.១ 
និង ៥ 

បទដឋ ន ៧  
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៩(ង) េតមនអវីមួយ ែដលបងហ ញ
ថ េចរកមទញពិរុទធភព អំពីករ
េនេសងៀមរបស់ជនជប់េចទ 
ែដរឬេទ? 

X X X X X បទដឋ ន ៧  
ភស

ត ុត
ង 

១០(ក) េតភសតុតងរតូវបន
បងហ ញ ែដរឬេទ? 

មរត 
៣២១, 
៣៣៤ 

មរត 
២៤ 

X X X X X X X X X  

១០(ខ) េតមនអវីមួយ ែដល
បងហ ញថ ភគីណមួយមិនរតូវ
បនផតល់ឱកស េអយបងហ ញ
ភសតុតង ែដរឬេទ? 

មរត 
៣២៦ 
និង
៣៣៤ 

មរត 
២៤ 
(៤) 

X X X មរត 
១៤ 
(៣) 
(ង) 

X X X X បទដឋ ន ៨  

សិ
ទធិេ

ហ
 និ

ងស
កសួ

រស
កស

 ី

១១(ក) េតមនអវីមួយ ែដល
បងហ ញថ ភគីណមួយមិនរតូវ
បនផតល់ឱកសេអយេហសកសី 
ែដរឬេទ? 

មរត 
២៩៨ 

មរត 
២៤ 
(៤), 
២៤ 
(៥) 

X X មរត 
១៤ 
(៣) 
(ង) 

X X X X X បទដឋ ន ៨  

១១(ខ) េតមនអវីមួយ ែដល
បងហ ញថ ភគីណមួយមិនរតូវ
បនផតល់ឱកសេអយសកសួរ
សកសី ែដរឬេទ? 

មរត 
៣២៦ 

មរត 
២៤ 
(១) 

X X មរត 
១៤ 
(៣) 
(ង) 

X X X X X បទដឋ ន ៨  

១១(គ) េតសកសីសិថតេនកនុងបនទប់
សវនករ ែដរឬេទ េនមុនេពល
សកសួរ? 

មរត 
៣២២ 

X X X X X X X X X X  

សិ
ទធិទ

ទួល

ដឹង
ឮ

១២(ក) េតមនអវីមួយ ែដល
បងហ ញថ ភគីណមួយមិនបន
ដឹងឮអំពីភសតុតងរបស់ភគីមខ ង
េទៀតែដរឬេទ? 

មរត 
៣១៩ 

X X X X X X X X X X  
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សិ
ទធិមិ

នេ
ឆលយ

ដ
ក់ប

នទ ុក
ខល ួន

ឯង
 ១៣(ក) េតមនអវីមួយ ែដល

បងហ ញថ ជនជប់េចទរតូវបន
គំរមកំែហងបងខំ េអយសរភព 
ែដរឬេទ? 

មរត 
៣២១ 

មរត 
១២ 
(១), 
មរត 
២៤ 
(៣) 

មរត 
៣៨ 

 

X មរត 
៧ និង 

១៤ 
(៣) 
(ឆ) 

 

X X X X X X  

១៣(ខ) េតមនអវីមួយ ែដល
បងហ ញថ ជនជប់េចទរតូវបន
េគេធវទរណុកមម បងខំេអយ
សរភព ែដរឬេទ? 

X X X ទំង
អស់ 

X មរត 
៥ 

X  

ក
រហ

មឃ

ត់ក
រវនិិ

ចឆ័យ

១៤(ក) េតមនអវីមួយ ែដល
បងហ ញថ ជនជប់េចទរតវូបន
តុលករវនិិចឆ័យមតង រចួមកេហយ
ចំេពះបទេលមសេនះ ែដរឬេទ? 

មរត 
១២ 

X X X មរត 
១៤ 
(៧) 

X X X X X បទដឋ ន ៩  

ក
រហ

មឃ
ត់ចំ

េព
ះក

រ

អនុ
វត

តអនុ
ភ

ពរ
បតិ

ស
កម

ម ១៥(ក) េតមនអវីមួយ 
ែដលបងហ ញថ 
បទេលមសេនះមិនែមនជបទេលម
សេនេរកមចបប់ជតិ ឬអនតរជតិ 
េនេពលែដល
បទេលមសេនះរតូវបនរបរពឹតត 
ែដរឬេទ? 

X X X X មរត 
១៥ 

X X X X មរត 
១១ 
(២) 

បទដឋ ន ៩  
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ឧបសមព័នធទី៣៖ រកមសលីធម៌មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ  
    
    

    
ករណីយកិចចករណីយកិចចករណីយកិចចករណីយកិចចទូេទទូេទទូេទទូេទ    

    
កររកសករសមង ត់កររកសករសមង ត់កររកសករសមង ត់កររកសករសមង ត់    
 
� កមមវធីិសេងកតករណ៍សវនករេគរពយ៉ងេពញេលញនូវេគលករណ៍រកសករសមង ត់ េដយមិន

ផសពវផសយព័ត៌មនសមង ត់។ 
� មរនតីសេងកតករណ៍សវនករទំងអស់រតវូមនករយល់ដឹងឲយបនទូលំទូលយ នូវេគលករណ៍

រកសករសមង ត់ទក់ទងនឹងករសេងកតករណ៍សវនករ ចំេពះព័ត៌មន ទំងឡយែដលយកបនពី
តុលករ ក៏ដូចជព័ត៌មនទក់ទងេទនឹងដំេណ រករ និងកររគប់រគងមជឈមណឌ លសិទិធមនុសស
កមពុជ ។  

 
មុនេពលអនុវតតកមមវធីិសេងកតករណ៍សវនករមុនេពលអនុវតតកមមវធីិសេងកតករណ៍សវនករមុនេពលអនុវតតកមមវធីិសេងកតករណ៍សវនករមុនេពលអនុវតតកមមវធីិសេងកតករណ៍សវនករ    

    
    
ករវយតៃមលករវយតៃមលករវយតៃមលករវយតៃមលបឋម បឋម បឋម បឋម     

េនមុនេពលដំេណ រករករសេងកតករណ៍សវនករ មរនតីសេងកតករណ៍សវនកររតវូមនករ
យល់ដឹងឲយបនចបស់លស់អំពី៖ 

� យនតករតុលករេនកនុងរបេទសកមពុជ  
� ឋននុរកម និងយុតត ធិករតុលករ 
� ករមិតៃនករសហករ និង/ឬ ករចូលរមួ ែដលសងឃមឹថនឹងទទួលបនពី ក) េចរកម ខ) រពះរជ 

អជញ  គ) េមធវជីនជប់េចទ និង ឃ) រដឋ ភិបល។ 
 

េសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹង    
 

ករេរៀបចំ និងេរតៀមទកុជមនុ 
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� េសចកតីសេរមចអំពីអនកែដលនឹងទទួលេសចកតីជូនដំណឹងអំពីករសេងកតករណ៍សវនករជផលូវករ 
និង/ឬ មិនផលូវករ រតវូេធវេឡងមុនករសេងកតករណ៍សវនករចប់េផតម និងរតូវសេរមចេដយ 
របធនគេរមង រសបតមេគលបំណងរបស់គេរមង។  

� របសិនេប មជឈមណឌ លសិទិធមនុសសកមពុជជូនដំណឹងេទតុលករ អំពីករសេងកតករណ៍សវន
ករ េសចកតីជូនដំណឹងេនះរតូវែតអនុេលមេទតមករអនុវតតជទូេទ។ 

� អនកសេងកតករណ៍សវនកររតូវែតកត់រតទុកនូវបុគគលទំងឡយណែដលខលួនបនផតល់ព័ត៌មន 
និង/ឬ ពិេរគះេយបល់ជមួយ មុន និង/ឬ កនុងអំឡុងេពលសវនករ ។ ករកត់រតទំង
េនះមនរមួទំងេសចកតីលំអិត និងទរមង់ៃនេសចកតីជូនដំណឹង។ 

� ថេតអនុសសរណៈេយគយល់គន មួយ (“MOU”) រតូវបនចុះហតថេលខរវងមជឈមណឌ លសិទិធ
មនុសសកមពុជ និងរកសួងយុតតិធម៌។  

 
េនេនេនេនមុនេពលសេងកតករករណ៍សវនករនីមុនេពលសេងកតករករណ៍សវនករនីមុនេពលសេងកតករករណ៍សវនករនីមុនេពលសេងកតករករណ៍សវនករនីមួយៗមួយៗមួយៗមួយៗ    

    
    
ករករករករវយតៃមលវយតៃមលវយតៃមលវយតៃមលបឋមបឋមបឋមបឋម    

ព័ត៌មនខងេរកមរតវូរបមូលមុនេពលសវនករនីមួយៗ ឬ េនពេលែដលមិនអចេធវដូេចនះ
បន គឺរតវូមនករកត់ចំណំ និងរសវរជវ េធវេឡងបនទ ប់ ឬកនុងអំឡុងេពលសវនករ៖ 

� ថេតមនរបយករណ៍ពក់ព័នធនឹងសវនកររសេដៀងគន កមពុជែដរឬេទ។ 
� ថេតមនករមងចបប់ និងសនធិសញញ អនតរជតិណ ែដលទក់ទងនឹងសវនករកំពុងសេងកត

ករណ៍េនះ។ 
� ថេតចបប់ជតិ និងចបប់នីតិវធីិណខលះទក់ទងនឹងករណីែដលកំពុងសេងកតករណ៍េនះ។ 
� បទបបញញតិតរដឋធមមនុញញ ែដលពក់ព័នធ។ 

  
េសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹង    

� អនកសេងកតករណ៍សវនករទំងអស់រតវូចងរកងឯកសរលំអិតអំពីកររបឹកសេយបល់ជមួយ ក) 
រដឋ ភិបល ខ) សម កតីភគីខងចុងេចទ គ) រពះរជអជញ  ឃ) េចរកម ង) រកឡបញជ ី ឬ ច)ភគី 
ពក់ព័នធដៃទេទៀត ។  
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ករចូលេទកន់តុលករករចូលេទកន់តុលករករចូលេទកន់តុលករករចូលេទកន់តុលករ    

� អនកសេងកតករណ៍សវនករទំងអស់រតវូចុះេឈម ះេនតុលករមុនេធវករសេងកតករណ៍ របសិន 
េបចង់េសនសំុឯកសរ ឬចូលកនុងតុលករ ។ អនកសេងកតករណ៍សវនករទំងអស់រតវូរកស
ទុកឯកសរផលូវករទំងអស់ ។ 
 

    
    
េគលករណ៍ទូេទេគលករណ៍ទូេទេគលករណ៍ទូេទេគលករណ៍ទូេទ    

� េទដល់តុលករឲយបនមុនេម៉ង េដមបមីនេពលេវលរគប់រគន់នឹងចូលេទកន់តុលករ ែសវង 
រកកនុងបនទប់សវនករ និងរកកែនលងអងគុយសមរមយ ។ ចំណុចេនះរតូវពិពណ៌នេនកនុងទរមង់ 
របយករណ៍ ។ 

� មរនតីសេងកតករណ៍សវនកររតូវេរៀបចំខលួន និងពនយល់ឲយបនចបស់អំពីមូលដឋ នចបប់ េគល
បំណង និងទិសេដៃនគេរមង ដល់បុគគលិកតុលករ និងមរនតីចបប់នន។ 
 

អតតសញញ ណអតតសញញ ណអតតសញញ ណអតតសញញ ណ    

� ពក់អតតសញញ ណប័ណណសមគ ល់ជមរនតីសេងកតករណ៍សវនករេនរគប់េពលេវល និងបងហ ញ
អតតសញញ ណប័ណណេនះេទមរនតីតុលកររបសិនេបមនករេសនសំុឲយបងហ ញ ។ 

� របសិនេបមនករបញហ ណមួយេកតេឡង កនុងករចូលតុលករ អតតសញញ ណប័ណណេនះនឹងេធវឲយ
មរនតីមូលដឋ នសគ ល់គេរមងសេងកតករណ៍សវនករ។  
 

ករករករកររបរពឹតតរបរពឹតតរបរពឹតតរបរពឹតតកនុងតុលករកនុងតុលករកនុងតុលករកនុងតុលករ    

� មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ រតូវរបកន់ខជ ប់នូវអតតចរតិជមរនតីសេងកតករណ៍សវនករអជីព 
រគប់េពលេវល។  

� រតូវមនចំេណះដឹងចបប់ខពស់ រមួទំងចបប់សិទិធមនុសសអនតរជតិ។ 
� មរនតីសេងកតករណ៍សវនកររតូវសេរមចថអងគុយកែនលងណ េដមបធីនបននូវភពមិនលំេអៀង 

និងងយរសលួកនុងករសេងកតករណ៍សវនករ។ មរនតីសេងកតករណ៍គួរេរជសេរ សកែនលងអងគុយ 
ែដលេគអចេមលេឃញ ជកែនលងអពយរកឹត េនកនុងបនទប់សវនករ ។ មរនតីសេងកតករណ៍សវន
កររតូវបងហ ញអកបបកិរយិគួរសម និងសុភពចំេពះមរនតីតុលករ និងភគីទំងអស់ពក់ព័នធ
េរឿងកតី។ 

� េសលៀកសេមលៀកបំពក់សមរមយ ។  
� េទដល់តុលករទន់េពលេវល ។ 

េនកនងុអំឡងុេពលសវនករ 
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� រកសរនូវករេគរពកនុងរគប់ទំនក់ទំនងជមួយមរនតីតុលករ និងអនកដៃទេទៀត ។ 
� េធវករតក់រតេដយចំហរកនុងអំឡុងេពលសវនករ េនេលតរងសេងកតករណ៍សវនកររបស់

មជឈមណឌ លសិទិធមនុសសកមពុជ េដយមិនេធវសរបែហសកនុងេពលសវនករ។  
� មរនតីសេងកតករណ៍សវនកររតូវមនភពថនឹក និងយល់ចបស់អំពីតរងសេងកតករណ៍សវនករ

និងេសចកតីែណនំអំពីករសេងកតករណ៍សវនករ ។ 
� ធនសុវតថិភព និងរកសករសមង ត់នូវរល់កំណត់រតទំងអស់ ។   
� េធវករែណនំខលួនេទតុលករតមរយៈភគីមួយែដលអពយរកឹត (របសិនេបេយងេនបនតសេងកត 

ករណ៍កនុងបនទប់សវនកររហូតដល់េពលបញច ប់សវនករទំងអស់) េដមបីបេងកននូវតមល ភព ។  
 

ភពមិនលំេអៀង និងភពមិនេរជៀតែរជក ភពមិនលំេអៀង និងភពមិនេរជៀតែរជក ភពមិនលំេអៀង និងភពមិនេរជៀតែរជក ភពមិនលំេអៀង និងភពមិនេរជៀតែរជក     

� អងគុយេលេកអីសមរមយមួយេនកនុងបនទប់សវនករ ែដលអចឲយអនកអចសេងកតបន ឮបន និង
អចតមេមលបននូវរគប់ចំណុចទំងអស់ៃនសវនករ ។ 

� មិនរតូវអងគុយជប់ជមួយភគីជនជប់េចទ ឬរពះរជអជញ  ។ 
� មិនរតូវសួរអនកចបប់អំពីគំនិតរបស់ពួកេគ ឬឲយេគផតល់ករែណនំអំពីេរឿងកតីណមួយ។ 
� េជៀសវងេរជៀតែរជកចូលដំេណ រករសវនករ ។ 
� មិនរតូវបងអ ក់ដំេណ រករសវនករណមួយ ឬនិយយេទកន់មរនតីចបប់  ឬអនកចូលរមួសវន

ករ។ 
� មិនរតូវេធវអនតរគមន៍េនកនុងសវនករ ឬបុ៉នប៉ងជះឥទធិពលេទេលលទធផលៃនេរឿងកតីកនុងរគប់របូ

ភព។ 
� មិនរតូវបងហ ញភពលំេអៀង ឬករគំរទណមួយដល់ភគីៃនេរឿងកតី។ 
� មិនរតូវសំែដងនូវេយបល់ណមួយអំពីដំេណ រករសវនករណមួយ េទះជេនកនុង ឬេនេរក

បនទប់សវនករ ។ េនេពលមនអនកណមន ក់សួរសំណួរជក់លក់ រតវូេឆលយតបេដយពនយល់ 
អំពីតួនទីជមរនតីសេងកតករណ៍សវនករ និងអំពីរកមសីលធម៌ៃនភពមិនលំេអៀង ។ 

� មរនតីសេងកតករណ៍សវនករ មិនគួរេធវេសចកតីែថលងករណ៍ជសធរណៈណមួយេឡយ ។ 
� របសិនេបអច មរនតីសេងកតករណ៍សវនករគួរកត់រតទុកនូវរល់អតថបទសរព័ត៌មនណ ែដល

ពក់ព័នធេទនឹងសវនករ និង រតូវដឹងអំពីករឃល ំេមលជក់ែសតង េដមបីទុកជរបេយជន៍ដល់មរនតី
សេងកតករណ៍សវនករនេពលអនគត។   

  

 

 

 

 
 


